
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201809/0510

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério do Mar

Orgão / Serviço: Direção-Geral de Política do Mar

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: De acordo com a posição remuneratória detida na Instituição de origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

- Análise das candidaturas submetidas pelas entidades beneficiárias aos 
financiamentos do EEA Grants, nas suas vertentes de admissibilidade e 
elegibilidade, análise de mérito, análise custo benefício e análise financeira, 
garantindo que os projetos contribuem para os objetivos gerais do Mecanismo 
Financeiro do European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021, para os 
objetivos específicos do programa, resultados e produtos e que cumprem o 
presente regulamento, o Acordo do programa, bem como a legislação nacional e 
da União Europeia aplicáveis, em todas as fases de implementação;
- Verificação dos critérios de elegibilidade dos beneficiários e emissão de 
parecer;
- Análise técnica das candidaturas, nomeadamente aplicando a grelha de análise 
multicritérios para apurar o mérito da candidatura, e emissão de parecer;
- Análise dos pedidos de pagamento apresentados pelos promotores, no âmbito 
das candidaturas aprovadas, designadamente verificar se as despesas declaradas 
pelos Promotores de Projetos foram efetivamente incorridas e estão em 
conformidade com o regulamento do EEAGRANTS, o Acordo do programa, bem 
como a legislação nacional e da União Europeia aplicável e monitorizar da 
execução física dos projetos, bem como a análise da elegibilidade e razoabilidade 
da despesa;
- Elaboração e apresentação dos relatórios financeiros intermédios, do relatório 
anual do programa, do relatório final do programa e dos relatórios sobre os 
proveitos financeiros, nos termos dos artigos 6.11, 6.12, 9.3, 9.4 e 9.7 do 
Regulamento do EEA Grants;
- Garantir que a Autoridade de Certificação receba todas as informações 
necessárias sobre os procedimentos e verificações efetuados relativamente às 
despesas, para fins de certificação;
- Garantir o cumprimento de toda a legislação relevante da União Europeia, 
nacional e local (incluindo, mas não limitando a legislação sobre meio ambiente, 
contratos públicos e auxílios estatais);
_ Análise de toda a legislação publicada e documentação produzida/divulgada 
relacionada com o European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021;
- Prestação de esclarecimentos a potenciais beneficiários.

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 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
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: Gestão ou Economia

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Ciências Empresariais

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção-Geral de 
Política do Mar

3 Rua Alfredo Magalhães 
Ramalho, n.º 6

1449006 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 3

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Perfil de competências Técnicas
• Experiência profissional relevante e comprovada em funções semelhantes às 
identificadas na caracterização do posto de trabalho
• Conhecimentos sobre o funcionamento e legislação de fundos comunitários;
• Experiência ao nível da conceção e gestão de projetos (candidaturas a 
financiamentos comunitários; informação, aconselhamento e capacitação de 
pessoas singulares ou coletivas)
• Conhecimento de ferramentas informáticas de cálculo, de bases de dados, 
estatísticas;
• Disponibilidade imediata;
• Conhecimentos da área financeira (Noções contabilísticas, estudos de 
viabilidade económica e financeira, código comercial, código IRS, código IRC, 
SNC e SNC AP)
• Domínio da língua portuguesa e da língua inglesa. 

Perfil de competências Comportamentais
• Capacidade de expressão oral e escrita 
• Capacidade de Análise da Informação: Capacidade para identificar, interpretar 
e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e com sentido 
crítico 
• Capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os objetivos 
• Planeamento e Organização: capacidade para programar, organizar e controlar 
a sua atividade e projetos variados, definindo objetivos, estabelecendo prazos e 
determinando prioridades 

Envio de Candidaturas para: geral@dgpm.mm.gov.pt

Contacto: 218291000

Data Publicitação: 2018-09-20

Data Limite: 2018-11-30

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2



Observações
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