Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202108/0387
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Orgão / Serviço: Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Técnico
Categoria: Assistente Técnico
Grau de Complexidade: 2
Remuneração: A detida na origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Necessita-se de trabalhador (a) para os Recursos Humanos, para:
a) Assegurar a gestão técnica e administrativa dos recursos humanos, em
articulação com a SGMTSSS, garantindo, entre outras atividades, o
processamento de remunerações, outros abonos e descontos, a elaboração de
mapas de horários, controlo da assiduidade, mapa de férias, deslocações em
serviços e gestão dos processos individuais;
b) Assegurar e promover os processos de recrutamento, seleção, provimento,
promoção e cessação de funções de recursos humanos;
c) Elaborar o mapa de pessoal da CNPDPCJ;
d) Organizar e efetuar a gestão dos processos internos relativos a pedidos de
férias, faltas, licenças e deslocações;
e) Coordenar a elaboração de planos anuais de formação e a execução das
Caracterização do Posto de Trabalho:
ações de formação interna;
f) Promover ações de formação para reforçar as capacidades profissionais dos
trabalhadores em situação de valorização profissional, articulando as suas
expectativas com as necessidades da CNPDPCJ;
g) Prestar apoio administrativo e financeiro a todas as unidades orgânicas da
CNPDPCJ;
h) Desenvolver instrumentos de gestão nas áreas financeira e orçamental, de
recursos humanos e contratual;
i) Assegurar a gestão da avaliação do desempenho dos colaboradores da
CNPDPCJ através do SIADAP;
j) Promover a aplicação de medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho;

Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Habilitação Literária: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº Postos

Comissão Nacional 1
de Promoção dos
Direitos e Proteção
das Crianças e
Jovens

Morada

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

Praça de Londres, n.º
2, 2.º andar

Lisboa

1049056 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: CNPDPCJ, Praça de Londres, n.º 2 Piso 2 - 1049-056 Lisboa
Contacto: cnpdpcj.presidencia@cnpdpcj.pt
Data Publicitação: 2021-08-18
Data Limite: 2021-08-31
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
Remeter requerimento com o currículo
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