Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202001/0833
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) - 1 posto de trabalho - Realizar o programação de ações incluídas
no Plano Anual de auditoria interna para aprovação da Presidência; Realizar
ações e/ou atividades de análise e recolha de informação, trabalhando em
conjunto com a Presidência e com os dirigentes intermédios de 1.º e 2.º grau;
Elaborar relatórios de auditoria;Formular recomendações para melhoria dos
processos para garantir a eficácia, a eficiência e a economia das operações;
Monitorizar e manter permanentemente atualizado o Plano de Gestão de riscos
de corrupção e infrações conexas; Realizar e verificar, de forma sistemática, as
ações e as atividades necessárias conducentes à obtenção e/ou renovação do
sistema de gestão integrado da qualidade na ANSR; Formular propostas e
acompanhar a sua implementação através da elaboração de medidas e
procedimentos internos, manuais de procedimentos e outros documentos
estratégicos.
Referência B) - 1 posto de trabalho - Desenvolver os procedimentos e os
Caracterização do Posto de Trabalho: instrumentos necessários ao planeamento estratégico e operacional e ao
controlo interno, no âmbito do ciclo de gestão; Colaborar na definição de
objetivos estratégicos e operacionais e propor indicadores e metas para os
variados âmbitos da atividade organizacional; Elaborar e implementar a utilização
de instrumentos de apoio à gestão; Auditar processos e procedimentos;
Reavaliar medidas adotadas e corrigir eventuais desvios aos prazos e às metas
previamente estabelecidas, fomentar uma visão de planeamento estratégico em
diferentes projetos em desenvolvimento ou a desenvolver; Recolher, tratar,
analisar, produzir e reportar informação estatística na respetiva área de
atuação; Colaborar nas ações conducentes ao planeamento e gestão dos
recursos do órgão ou serviço, considerando as atribuições, a estratégia e os
objetivos a atingir; Conceber, planear, implementar e avaliar sistemas de
controlo e incremento da qualidade, promovendo a eficiência, eficácia e a
economia dos serviços; Contribuir para a implementação de projetos e iniciativas
no âmbito da qualidade e inovação na Gestão Pública.
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
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Descrição da Habilitação Literária: Engenharia, Economia, Gestão, Administração Pública ou Ciências Sociais e
Humanas
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Economia, Gestão, Administração,
Contabilidade

Economia, Gestão

Outros

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Autoridade
Nacional de
Segurança
Rodoviária

2

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: 2

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Graus Superiores à Licenciatura
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: rh@ansr.pt
Contacto: 214236996
Data Publicitação: 2020-01-21
Data Limite: 2020-01-28
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
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