Comprovativo da Oferta de Emprego
Código
OE201908/00285

Destinatário

Tipo de Oferta

Cidadão em Geral ou Trabalhador em
Funções Públicas

Procedimento Concursal Comum

Válido De

Válido Até

14/08/2019

29/08/2019

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: Assistente Técnico
Categoria: Assistente Técnico

Área Funcional

Apoio Administrativo

Área de Atuação

Desenvolver atividades no âmbito das competências da Divisão de Coordenação e
Gestão (DCG), 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 n.º 68/2016 de 25 de
fevereiro, alterado pelo Despacho n.º 480/2016, de 28 de dezembro: a) Elaboração de
mapas de previsão e mapas definitivos de cálculo de ajudas de custo, de horas
extraordinárias, de trabalho suplementar e trabalho em dia de descanso semanal e
complementar do pessoal afeto à DCG; b) Receção e distribuição de correspondência, de
e para a DCG, através do software CORRESP; c) Planificação semanal dos serviços a
prestar pela frota de veículos, bem como correspondente planificação dos serviços a
prestar pelos motoristas afetos à DCG, a toda a SRAP; d) Funções de natureza
administrativa, em matéria de assiduidade, férias e faltas, do pessoal afeto à DCG; e)
Receção, gestão e resposta aos pedidos de viatura, com ou sem motorista, dirigidos à
Frota; f) Gestão e planificação dos assuntos e situações diárias do serviço da frota de
veículos, afetos à DCG, em especial: i) Controlo e monitorização da Frota, criando, em
excell, as bases de dados necessárias e assegurando a sua permanente atualização,
cabendo-lhe ainda funções dirigidas à otimização dos recursos humanos e da condição
do parque auto; ii) Coordenação da entrega e recolha de viaturas no PVRAM, sempre
que necessário; iii) Elaboração de relatórios periódicos respeitantes às viaturas que
integram a frota.

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

29 de agosto de 2019

Publicação JORAM

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202019/IISerie-135-2019-0813.pdf

N.º do Aviso

347/2019

Contactos

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

Nível de Escolaridade

12.º ano ou equivalente

Requisito de Nacionalidade

Sim
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