Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202001/0883
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Administração Interna
Orgão / Serviço: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração:

O posicionamento remuneratório será feito de acordo com o artigo 153.º da
LTFP

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Referência A) Divisão de Observatório de Segurança Rodoviária - 1 posto de
trabalho
Estabelecer sistemas, técnicas e procedimentos que visem a desmaterialização
do processo de recolha dos dados sobre sinistralidade rodoviária, em
coordenação com outras entidades envolvidas;
Estudar e implementar processos de controlo de qualidade da recolha,
processamento e divulgação eficiente das estatísticas da sinistralidade
rodoviária;
Elaborar análise sobre a identificação de zonas de elevada sinistralidade;
Proceder à validação geográfica dos pontos negros.
Experiência de 2 a 3 anos dos Sistema de Informação Geográfica;
conhecimentos de base de dados e controlo de qualidade de dados.
Referência B) Divisão de Observatório Experiência de Segurança Rodoviária - 1
posto de trabalho
Assegurar a recolha dos dados (boletins estatísticos) de sinistralidade rodoviária
(da GNR e da PSP) e proceder ao tratamento dos mesmos;
Assegurar que os dados estão corretamente armazenados na base de dados
informática;
Elaborar relatórios mensais, semestrais e anuais, munindo-se de informação
Caracterização do Posto de Trabalho:
armazenada em base de dados informática;
Elaborar relatórios provisórios diariamente (Antenas);
Assegurar a recolha e tratamento de dados dos exames de álcool e substâncias
psicotrópicas;
Cooperar com outras entidades públicas (ex. INE) no envio e tratamento de
dados de sinistralidade.
Referência C) Divisão de Engenharia e Planeamento - 2 postos de trabalho
Realizar inspeções no domínio rodoviário, verificando a conformidade da
sinalização das vias públicas com a legislação aplicável e com os princípios do
bom ordenamento e segurança da circulação rodoviária;
Elaborar propostas de recomendações às entidades gestoras das vias públicas;
Elaborar propostas de instruções técnicas sobre sinalização e circulação
rodoviária;
Participação, na área da sinalização, na equipa de vistoria do Instituto da
Mobilidade e dos Transportes;
Preparação de respostas sobre segurança rodoviária para as entidades externas.
Conhecimentos do Código da Estrada e legislação complementar; conhecimentos
de engenharia rodoviária e segurança rodoviária.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
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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: Geografia, Economia, Gestão, Estatística, Matemáticas Aplicadas e Engenharia
Civil
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Autoridade
Nacional de
Segurança
Rodoviária

4

Parque de Ciências e
Barcarena
Tecnologia de Oeiras Avenida de Casal de
Cabanas - Urbanização
de Cabanas Golf, nº 1

Código Postal

Distrito

Concelho

2734505
BARCARENA

Lisboa

Oeiras

Total Postos de Trabalho: 4

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Experiência de 2 a 3 anos em produção de informação estatística;Conhecimentos
de base de dados informáticas, Estatística descritiva e inferência estatística.
Domínio da língua inglesa (oral e escrito).

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: rh@ansr.pt
Contacto: 21
Data Publicitação: 2020-01-22
Data Limite: 2020-02-05
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações

2

Referência A) 1 posto de trabalho com licenciatura na área de Geografia;
Referência B) 1 posto de trabalho com Licenciatura na área de Economia, Gestão, Estatística ou Matemáticas Aplicadas;
Referência C) 2 posto de trabalho com Licenciatura em Engenharia Civil, ramo de vias de comunicação e transportes.
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