Comprovativo da Oferta de Emprego
Código
OE201908/00267

Destinatário

Tipo de Oferta

Cidadão em Geral ou Trabalhador em
Funções Públicas

Procedimento Concursal Comum

Válido De

Válido Até

12/08/2019

27/08/2019

CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA
Rede de Organismo

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Organismo

SRA - Gabinete do Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Distrito/Ilha

Ilha da Madeira

Concelho

Funchal

Relação Jurídica

CT em Funções Públicas por tempo indeterminado

Carreira

Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior

Área Funcional

Engenharia

Área de Atuação

Desenvolver atividades no âmbito das competências da Divisão de Coordenação e
Gestão, do Gabinete do Secretário Regional de Agricultura e Pescas, a que se referem as
alíneas a) a p) do nº 2 do artigo 5º do Despacho nº 68/2016, de 25 de fevereiro,
alterado pelo Despacho nº 480/2016, de 28 de dezembro: a) Responsável pela gestão
dos equipamentos mecanizados e eletromecânicos em instalações afetas à Secretaria
Regional de Agricultura e Pescas (SRAP), que abrange funções de supervisão e/ou
instalação e manutenção desses equipamentos, incluindo equipamentos de ventilação e
ar condicionado (AVAC); b)Responsável pela manutenção e conservação dos edifícios
afetos à SRAP, nomeadamente, zelando pelo seu bom estado, efetuando as reparações
necessárias, ou providenciando pela realização de reparações a efetuar por terceiros; c)
Responsável pela elaboração das propostas de despesa e de cadernos de encargos, em
respeito pela legislação financeira e de contratação pública aplicável, para aquisição de
bens e serviços ou empreitadas, que se revelem necessárias, no âmbito das tarefas de
manutenção dos edifícios e equipamentos da SRAP, e no âmbito das tarefas de gestão
dos equipamentos mecanizados e eletromecânicos da SRAP; d) Proceder à emissão de
pareceres sobre projetos de natureza mecânica ou eletromecânica no âmbito dos
concursos públicos e da implementação e preparação de empreitadas de obras/aquisição
de equipamentos inerentes à especialidade; e) Responsável pela gestão da frota
automóvel da SRAP, que inclui funções de coordenação dos recursos humanos e do
planeamento semanal dos serviços a prestar pela frota, bem como responsabilidade pelo
planeamento, em colaboração com a PAGESP, da manutenção preventiva ou corretiva,
das viaturas afetas à frota, bem como controlo da quilometragem, das viaturas de
renting.

Lugares a Prover

1

Método de Seleção

Avaliação curricular, Entrevista profissional de seleção e Prova de conhecimentos

Local Entrega Candidatura

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, Avenida Arriaga, 21-A - Edifício Golden
Gate, 5.º piso - 9000-060 Funchal

Prazo de Entrega da Candidatura

27 de agosto de 2019

Publicação JORAM

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202019/IISerie-133-2019-0809.pdf

N.º do Aviso

329/2019

Contactos

Email: dsrh.srap@madeira.gov.pt
Telefone: 291 145400
Fax: 291220605
REQUISITOS DE ADMISSÃO

Nível de Escolaridade

Licenciatura

Formação Académica

Engenharia Eletromecância

Requisito de Nacionalidade

Sim
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