
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202103/0036

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Agricultura

Orgão / Serviço: Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A detida pelo trabalhador.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Desempenho de funções na Divisão de Planeamento e Desenvolvimento Rural, 
designadamente:
• Elaboração de programas e medidas de política no quadro do desenvolvimento 
rural;
• Acompanhar e participar no processo de regulamentação, assegurando a 
interlocução com as instâncias comunitárias nas matérias relativas à política de 
desenvolvimento rural;
• Participar no acompanhamento da execução e avaliação dos programas e 
medidas de política para a agricultura e desenvolvimento rural, bem como propor 
medidas de simplificação da política de desenvolvimento rural;
• Apoiar tecnicamente a Comissão de Coordenação Nacional do FEADER, 
assegurando a participação do GPP junto das estruturas de coordenação dos 
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, designadamente ao nível do 
acompanhamento e monitorização dos instrumentos de política;
• Coordenar e acompanhar as matérias financeiras do orçamento da União 
Europeia, nomeadamente na componente agricultura e desenvolvimento rural, 
assegurando a interlocução junto das instâncias comunitárias;
• Assegurar a coordenação e a preparação, em colaboração com organismos das 
áreas da agricultura, florestas e desenvolvimento rural e do mar, e de outras 
áreas, dos contributos para as Grandes Opções do Plano;
• Assegurar a análise da informação técnico-económica, tendo em vista o 
acompanhamento da evolução económica do complexo agroflorestal, bem como 
realizar análises prospetivas no quadro das políticas agrícolas e do 
desenvolvimento rural; 
• Acompanhar as matérias relacionadas com políticas de desenvolvimento junto 
de organismos nacionais e internacionais, nomeadamente da OCDE, 
assegurando a coordenação da participação do GPP e a ligação com a política de 
desenvolvimento regional.

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

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura adequada
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Gabinete de 
Planeamento, 
Políticas e 
Administração 
Geral

1 Praça do Comércio Lisboa 1149010 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: dsrhdo@gpp.pt

Contacto: dsrhdo@gpp.pt ou 21 323 48 35

Data Publicitação: 2021-03-01

Data Limite: 2021-03-15

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Métodos de Seleção: O recrutamento será efetuado tendo por base os elementos constantes da respetiva candidatura, sendo 
chamados a realizar uma entrevista profissional apenas os candidatos que se considere deterem o perfil necessário.

Formalização da candidatura: Através de requerimento a dirigir ao Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e 
Administração Geral, identificada com a menção “Recrutamento por mobilidade–Técnico Superior para a DPDR” a enviar por 
correio eletrónico para dsrhdo@gpp.pt, com indicação do vínculo, carreira/categoria e remuneração mensal detidas.
Em anexo deverá ainda ser apresentado currículo profissional detalhado e atualizado e que inclua o contacto telefónico e endereço 
eletrónico, bem como outros elementos que considere oportunos para o efeito.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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