Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201708/0407
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Orgão / Serviço: Casa Pia de Lisboa, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: 1201,48 €
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
1. Colaborar no planeamento, elaboração, monitorização do mapa de pessoal da
Casa Pia de Lisboa, IP (análise do fluxo de entradas e saídas);
2. Monitorizar e gerir as necessidades de postos de trabalho de acordo com os
movimentos de RH e perfil de competências por área de atuação e carreiras e
propor atualização sempre que tal se justifique;
3. Organizar e acompanhar processos de recrutamento, seleção e integração de
trabalhadores na Casa Pia de Lisboa, IP (CPL, IP) em articulação com os júris
nomeados e com os representantes das unidades orgânicas desta instituição;
4. Elaborar documentos oficiais, tais como, balanço social, relatórios de
execução, SIOE, entre outros;
5. Participar na definição dos objetivos e indicadores de gestão da URH;
Caracterização do Posto de Trabalho: 6. Definir e implementar os instrumentos de medida, assegurando a sua
harmonização, aplicação transversal e comparabilidade;
7. Analisar a informação de gestão e propor a adoção tempestiva das medidas
corretivas adequadas, nomeadamente, conceber e implementar procedimentos e
medidas de melhoria continua no âmbito da elaboração dos planos anuais de
atividades, designadamente, para adoção e implementação de medidas de
retenção e desenvolvimento do potencial dos trabalhadores (gestão do talento);
8. Colaborar na preparação e na execução das medidas do plano de formação
profissional e plano de responsabilidade social;
9. Ter elevada capacidade de trabalho em equipa, comunicação, relações
interpessoais e rigor técnico.
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 adequada ao perfil
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Economia, Gestão, Administração,
Contabilidade

Gestão de Pessoal e Administração /
Administração Pública

Gestão de Recursos Humanos

1

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Casa Pia de
Lisboa, I.P.

1

Avenida do Restelo, 1

Código Postal

Distrito

Concelho

1449008 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Relação jurídica de emprego público titulada por contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Av. do Restelo, n.º 1, 1449-008 Lisboa /ou para:
sec.servicoscentrais@casapia.pt
Contacto: 213614000
Data Publicitação: 2017-08-25
Data Limite: 2017-09-12
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Joral Oficial:
Observações
Área de trabalho de dinâmica intensa, de apoio à missão da CPL, IP que se traduz no acolhimento residencial, educação e
formação de crianças e jovens, com consequente potencial de realização profissional.
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