Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201911/0623
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Matosinhos
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: A mesma remuneração base do serviço de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal, na Divisão de
Mobilidade e Transportes (área de Mobilidade e Transportes, e área de Vias de
Comunicação, Tráfego e Sinalização):
Elaborar ou promover a elaboração de estudos de tráfego, circulação rodoviária
e de transportes públicos de passageiros e de mobilidade; A gestão em matéria
de trânsito, circulação na via pública e transportes públicos; Elaborar
regulamentos municipais de circulação, estacionamento e posturas de transito;
Acompanhar processos de implementação dos grandes sistemas de transporte
rodoferroviários, bem como das acessibilidades regionais e nacionais; Definir os
princípios estratégicos sobre necessidades, localização e caraterísticas de
implantação do equipamento e do mobiliário urbanos relacionados com a
utilização do espaço público, a circulação, os transportes e a mobilidade em
geral, nomeadamente sobre o equipamento informativo, a sinalização
informativa, abrigos para utentes de transportes públicos, bem como sobre a
eliminação e impedimento de criação de barreiras arquitetónicas; Tramitar os
processos respeitantes a transportes de aluguer em veículos ligeiros de
passageiros, nomeadamente os que tenham por objeto a fixação dos
contingentes bem como o planeamento de novas e das alterações às posturas
Caracterização do Posto de Trabalho: existentes; Elaborar estudos de geometria de traçado e de implantação para
eliminação dos pontos de conflito ou de congestionamento viário em todo o
concelho; Elaborar ou promover estudos que visem a implementação e o
acompanhamento duma rede ciclável e de outros modos suaves de transporte
no território municipal; Apreciar os processos sobre percursos, paragens e
interfaces de transporte publico incluindo os relacionados com os circuitos
turísticos; Colaborar com o serviço de Proteção Civil em matéria de transito,
circulação e diminuição da sinistralidade rodoviária; Elaboração de estudos que
contribuam para a promover a fruição dum espaço publico mais inclusivo;
Analisar e elaborar propostas com vista à atribuição de lugares de cargas e
descargas e de estacionamento para pessoas portadoras de deficiência ou outros
lugares condicionados; Promover e acompanhar os processos de implementação
da Mobilidade Elétrica; Promover a implementação de regras e de boas praticas
para as intervenções a realizar no espaço publico; Gerir os sistemas de controlo
e de gestão de tráfego; Promover e acompanhar a implementação das medidas
e ações preconizadas no PMT-Plano de Mobilidade e Transportes; Colaborar com
o Gabinete de Informação Estratégica na atualização do Sistema de Informação
Geográfica, nomeadamente através do fornecimento da informação.
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;
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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: Engenharia Civil
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Tecnologias

Civil

Engenharia Civil

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Matosinhos

2

Av. D. Afonso
Henriques

Código Postal

Distrito

Concelho

4450510
MATOSINHOS

Porto

Matosinhos

Total Postos de Trabalho: 2

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Câmara Municipal de Matosinhos, UGC Av. D. Afonso Henriques 4454-510
Matosinhos
Contacto: 229390900
Data Publicitação: 2019-11-27
Data Limite: 2019-12-04
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial: Despacho de 15/11/2019 do vereador do pelouro dos Recursos Humanos, da
Câmara Municipal de Matosinhos
Observações
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