
Oferta de Mobilidade entre Órgãos 

A Junta da Freguesia de Ramalde pretende recrutar através de Mobilidade entre Órgãos de:   

 Um Técnico Superior para a área de Recursos Humanos 

Técnico Superior - Gestão de Recursos Humanos 
Descrição da Função:  Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 

aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam a decisão. Elaborar pareceres, projetos e 
atividades conducentes à definição e concretização das políticas da freguesia 
nas áreas dos recursos humanos e do emprego e formação profissional, 
nomeadamente, planeamento, gestão e desenvolvimento dos recursos 
humanos, incluindo gestão de assiduidades, controlo de absentismo e 
trabalho extraordinário; processamento mensal de remunerações incluindo 
obrigações fiscais e contributivas; elaboração e envio da informação 
trimestral/semestral para a DGAL; elaborar e atualizar o mapa de pessoal e 
balanço social; gestão de processos de recrutamento, promoções e 
progressões; gestão de processos relativos a integrações, no âmbito de 
contratações emprego inserção, estágios e programas de reinserção social 
e/ou trabalho comunitário e articulação com as entidades envolvidas (IEFP, 
DGRS, Escolas e Universidades); Gestão do processo do Sistema de Avaliação 
de Desempenho da Administração Pública – SIADAP; Levantamento de 
Necessidades de Formação; 
Executar outras tarefas que lhe sejam solicitadas superiormente, desde que 
relacionadas com a sua atividade e outras constantes no anexo a que se 
refere o nº 2 do art.º 88º, da Lei nº35/2014 de 20 de junho. 

Perfil de Competências: Conhecimentos especializados e experiência; Orientação para resultados; 
Adaptação e melhoria contínua; Iniciativa e Autonomia; Responsabilidade e 
compromisso com o serviço. 

Habilitação Literária: Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 
Outros Requisitos:  
 

Conhecimentos de ferramentas informáticas;  
Conhecimentos nos softwares, MEDIDATA e ACTUASYS, no âmbito do 
Processamento Salários e da Gestão de Assiduidades; 
Formação em Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; 
Formação em Gestão da Qualidade; 
Disponibilidade imediata. 
 

Âmbito do Recrutamento:  Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 
Integrados na carreira de Técnico Superior; 
Pertencentes ao mapa de pessoal de outro Organismo Público. 

Local de trabalho:  Freguesia de Ramalde 
Remuneração:  A detida pelo trabalhador na carreira/categoria no seu organismo de origem. 
Prazo de apresentação de 
candidaturas:  

10 dias úteis, nos termos da Oferta de Emprego publicada na Bolsa de 
Emprego Público (BEP). 

 
Formalização da Candidatura:  

 A formalização das candidaturas é realizada, sob pena de exclusão, por correio registado 
com aviso de receção, para a Freguesia de Ramalde — Rua da Igreja de Ramalde, 76/92 4100-
280 Porto, ou apresentada pessoalmente na mesma morada, das 9h30 às 16h30, até ao termo 
do prazo fixado, devendo no assunto deverá identificar o Código da Oferta da BEP; 

 As candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes documentos, sob pena de 
exclusão:  

a) Requerimento dirigido à Presidente da Junta (elaborado pelo próprio candidato), com a 
menção expressa da modalidade de vínculo de emprego público que detém, a categoria, a 



remuneração que aufere, e ainda do contato telefónico e do endereço de correio eletrónico 
disponíveis;  

b) Declaração emitida pelo serviço público de origem, devidamente atualizada da qual 
conste: a modalidade de vínculo de emprego público, a descrição das atividades/funções que 
atualmente executa, as últimas duas menções de avaliação de desempenho e a identificação da 
carreira/categoria em que se encontra inserido, com a identificação da respetiva remuneração 
reportada ao nível e posição remuneratória auferidos;  

c) Curriculum vitae detalhado e atualizado, onde constem as funções que exerce e/ou 
exerceu anteriormente, documentos comprovativos das habilitações académicas, da formação 
profissional, da experiência profissional adquirida, devendo os factos mencionados no 
curriculum vitae, serem devidamente comprovados, sob pena de não serem considerados;  

d) Documento comprovativo das habilitações literárias e profissionais.  
 

Seleção dos Candidatos: A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do 
curriculum vitae profissional, complementada com entrevista profissional de seleção.  

A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em www.bep.gov.pt e no site 
institucional em https://www.jf-ramalde.pt . 

Em tudo o que não estiver previsto no presente aviso, aplicam -se as normas constantes na 
legislação atualmente em vigor. 

 

Ramalde, 30 de agosto de 2022 – A Presidente da Junta da Freguesia, Patrícia Rapazote. 


