
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202209/0642
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Ministério da Agricultura e da Alimentação

Orgão / Serviço: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3

Remuneração: a detida pelo(a) trabalhador(a)
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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Caracterização do Posto de Trabalho:

Gabinete de Gestão do Património (GGP)

Carreira/Categoria: Técnico Superior – 1 Posto de trabalho

Caracterização do Posto de Trabalho: Exercício de funções da carreira e 
categoria de técnico superior, necessárias ao cumprimento das competências do 
Gabinete de Gestão do Património, unidade orgânica flexível do Instituto 
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., criada pela Deliberação n.º 
835/2017, de 20 de setembro, designadamente:
• Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, 
de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de 
outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, 
instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 
qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua 
especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou 
orientações superiores - (Anexo à LTFP).
Funções específicas:
• Elaborar e analisar projetos de especialidade, em edifícios onde se prevejam 
obras de construção ou reabilitação em edifícios do INIAV;
• Acompanhar obras de construção ou requalificação de edifícios do INIAV, no 
que diz respeito às especialidades da área de engenharia eletrotécnica;
• Executar por administração direta ou através de empreitadas, obras de 
conservação e reparação de infraestruturas, segundo critérios de eficiência 
económica, energética e de gestão de recursos humanos e máquinas;
• Elaborar planos de manutenção preventiva dos edifícios e equipamentos com o 
objetivo de reduzir os custos de utilização, através de uma melhor gestão da 
construção das instalações e equipamentos;
• Assumir a responsabilidade técnica das instalações elétricas do INIAV.

Perfil: Motivação, autonomia, resiliência, dinamismo e elevado sentido de 
responsabilidade; metódico e organizado no desempenho das atividades; 
capacidade de colaboração e forte espírito de equipa.

Forma de apresentação de candidaturas:
Apresentar a candidatura mediante requerimento dirigido ao Presidente do 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., com a menção 
expressa dos seguintes elementos: nome completo, número e data de validade 
do documento de identificação, número de identificação fiscal, morada de 
residência e código postal, contacto telefónico, endereço de correio eletrónico, 
modalidade de vínculo de emprego público detido, carreira, categoria, posição 
remuneratória, nível remuneratório, correspondente montante pecuniário, 
identificação do lugar a que se candidata e código da oferta de emprego 
publicitada na Bolsa de Emprego Público.

Documentos que acompanham o requerimento de candidatura:
a) Currículo profissional detalhado, atualizado, datado e assinado (de preferência 
modelo europass), do qual constem, designadamente, as habilitações literárias 
(da mais recente para a mais antiga), as funções que exerce ou exerceu (da 
mais recente para a mais antiga), com indicação dos respetivos períodos de 
duração e atividades relevantes desenvolvidas, e a formação profissional detida 
(da mais recente para a mais antiga), com identificação das entidades 
promotoras, duração e datas de realização das ações de formação;
b) Fotocópia simples dos certificados de habilitações literárias;
c) Fotocópia simples dos comprovativos de formação profissional.

Métodos de seleção:
A seleção do/a candidato/a será efetuada com base na análise do currículo 
profissional, complementada por uma entrevista profissional de seleção.

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;
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Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
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: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Engenharia eletrotécnica ou Eletromecânica 

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Electromecânica Engenharia Electromecânica

Tecnologias Electrotecnia / Informática / Automação / 
Controlo

Engenharia Electrotécnica / de 
Electrónica, Instrumentação e 
Computação

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto Nacional 
de Investigação 
Agrária e 
Veterinária, I.P.

1 Quinta do Marquês, n.º 
159 

Oeiras 2780159 OEIRAS Lisboa                  
               

Oeiras                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: recrutamento@iniav.pt
Contacto: 214403500

Data Publicitação: 2022-09-21
Data Limite: 2022-10-06

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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