
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201806/0625

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Orgão / Serviço: Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Grau de Complexidade: 1

Remuneração: 0

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Caraterização do posto de trabalho: Posto de trabalho de assistente operacional 
para a Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP).
Perfil pretendido: Escolaridade mínima exigida para a carreira. As funções a 
desempenhar consistem em serviços de limpeza e manutenção das instalações 
existentes na Quinta das Oliveiras, nomeadamente gabinetes de trabalho, casas 
de banho e espaços comuns.
Total de postos de trabalho: um.
Tipo de oferta: mobilidade, com possibilidade de consolidação nos termos da lei, 
caso o trabalhador venha a adaptar-se ao trabalho.
Local de trabalho: Quinta das Oliveiras, EN 3, Santarém

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: 9º ano (3º ciclo ensino básico)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção Regional 
de Agricultura e 
Pescas de Lisboa e 
Vale do Tejo

1 Quinta das Oliveiras, 
Estrada Nacional, n.º 3 

2000471 
SANTARÉM

Santarém              
                 

Santarém              
                 

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: As funções a desempenhar consistem em serviços de limpeza e manutenção das 
instalações existentes na Quinta das Oliveiras, nomeadamente gabinetes de 
trabalho, casas de banho e espaços comuns.

Envio de Candidaturas para: DRAPLVT, Quinta das Oliveiras, E.N. N.º 3, 2000-471 Santarém

Contacto: 263286600

Data Publicitação: 2018-06-21

Data Limite: 2018-07-04

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Diário da República

Texto Publicado em Jornal Oficial: Aviso 8424/2018. Referência B: Um posto de trabalho de assistente operacional 
para prestar apoio ao serviço de limpeza das instalações da Quinta das Oliveiras, 
em Santarém. 

Observações

Requisitos de admissão: trabalhadores detentores de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado.
Seleção: análise curricular e entrevista profissional.
Remuneração: igual à que o trabalhador aufira no lugar de origem, nos termos previstos no artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 
31 de dezembro, Orçamento do Estado para 2015, prorrogado pelas Leis n.ºs 7-A/2016 de 30 de março, 42/2016, de 28 de 
dezembro e Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.
As respostas devem ser remetidas por correio (Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, Quinta das 
Oliveiras, E.N. n.º 3, 2000-471 Santarém), no prazo de dez dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da 
República, mediante requerimento dirigido à Diretora Regional, com a menção expressa da referência ou referências a que se 
candidata, do vínculo, da carreira/categoria detida, da posição e nível remuneratórios e da correspondente remuneração mensal, 
acompanhados do curriculum vitae, detalhado e atualizado e que inclua o contacto telefónico e eletrónico, bem como cópia do 
certificado de habilitação literária. 
Para esclarecimentos adicionais: dpgrh@draplvt.mamaot.pt ou 263 286 600

Formação Profissional
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