Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202002/0341
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Economia e da Transição Digital
Orgão / Serviço: Gabinete de Estratégia e Estudos
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração:

A detida pelo trabalhador na origem ou a determinar - artigos 153º da LTFP e
18º da LOE 2019

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Funções a desempenhar na Direção de Serviços de Estatística.
Caracterização do posto de trabalho: Acompanhar o desempenho da economia
portuguesa, designadamente através da divulgação regular de informação
estatística; Assegurar a análise da informação estatística relevante para a esfera
de atuação do Ministério em colaboração com os organismos e serviços do ME;
Assegurar a resposta a pedidos, internos e externos, de informação estatística
tratada; Acompanhar a evolução dos conceitos, nomenclaturas e metodologias
Caracterização do Posto de Trabalho:
estatísticas a nível nacional e internacional, designadamente através da
participação nas atividades do Conselho Superior de Estatística.
Perfil de competências: Domínio de ferramentas informáticas na ótica do
utilizador, nomeadamente, Excel e Word (obrigatório);
Preferencialmente com experiência no tratamento de dados utilizando programas
informáticos de natureza estatística ou econométrica como SPSS, STATA.
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: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura, preferencialmente, em Economia, Gestão, Engenharia ou Ciências
Matemáticas
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Economia, Gestão, Administração,
Contabilidade

Economia, Gestão

Economia e Gestão

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Gabinete de
Estratégia e
Estudos

1

Rua da Prata, n.º 8

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

1149057 LISBOA

Lisboa

Lisboa

1

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Requisitos de admissão: Trabalhadores detentores de vínculo de emprego
público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado e já detentores da carreira/categoria de Técnico Superior.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, Rua da Prata, nº 8,
1149-057 Lisboa
Contacto: 21 792 13 72
Data Publicitação: 2020-02-12
Data Limite: 2020-03-04
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
- A candidatura ao presente procedimento deverá feita no prazo de 15 dias (úteis), a contar da publicação na BEP, através de
requerimento dirigido ao Sr. Diretor do Gabinete de Estratégia e Estudos com a menção expressa do vínculo, da carreira/categoria
que detém, da posição e nível remuneratórios e a correspondente remuneração, juntando curriculum vitae assinado, bem com
outros elementos relevantes para a apreciação curricular.
- A candidatura poderá ser entregue:
a) em papel, nas instalações do GEE, sitas no local de trabalho indicado, nos períodos compreendidos entre as 09:00H e as
18:00H, ou remetida pelo correio em envelope fechado, registado, ou
b) em formato digital, para o endereço eletrónico gee@gee.gov.pt,
- O Júri poderá solicitar a apresentação de elementos comprovativos dos elementos referenciados no respetivo CV.
- O candidato deve também declarar expressamente que consente o tratamento dos seus dados pessoais para efeitos do presente
recrutamento.
- Seleção: Os candidatos selecionados pela análise curricular serão convocados para entrevista profissional.
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