
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202007/0276

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Educação

Orgão / Serviço: Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Grau de Complexidade: 2

Remuneração: A detida na situação de origem, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do art.º 153.º 
da LGTFP.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

De acordo com o n.º 2, do art.º 88.º da LGTFP e em conformidade com 
estabelecido no mapa de pessoal aprovado, o trabalhador deve prestar o apoio 
necessário à prossecução das competências previstas na estrutura nuclear ou 
flexível da APCVD para a correspondente (sub)unidade orgânica, em função da 
sua área de atividade e com grau médio de complexidade – funções de natureza 
administrativa, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas 
bem definidas e instruções gerais, nas áreas de atuação comuns e instrumentais 
e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços.

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 
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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Autoridade para a 
Prevenção e o 
Combate à 
Violência no 
Desporto

2 Edifício Universidade 
Católica Portuguesa - 
Estrada da 
Circunvalação Piso 1 

3504505 VISEU Viseu                    
              

Viseu                    
              

Total Postos de Trabalho: 2

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: rh@apcvd.gov.pt

Contacto: +351 232 244 150

Data Publicitação: 2020-07-13

Data Limite: 2020-07-27

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Os/As candidatos/as deverão enviar as suas candidaturas para o correio eletrónico rh@apcvd.gov.pt, anexando os documentos 
seguintes:
1 - Curriculum Vitae atualizado, do qual deve constar:
a) Experiência Profissional atual (atividades, serviço onde exerce funções, carreira e categoria; morada; contactos)
b) Remuneração atual
c) Habilitações académicas e profissionais
2 - Fotocópia simples do certificado de habilitações
3 - Fotocópia simples do último recibo de vencimento
4 – Nota breve motivacional

Formação Profissional

2


