Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202106/0741
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Economia e da Transição Digital
Orgão / Serviço: Turismo de Portugal, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Técnico
Categoria: Assistente Técnico
Grau de Complexidade: 2
Remuneração: De acordo com o disposto na Lei n.º 35/2014 de 20 de junho
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
A Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, do Turismo de
Portugal I.P. pretende
recrutar, em regime de mobilidade, um assistente técnico para desempenhar
funções na área do economato, nomeadamente:
• Verificação das condições de fornecimento do produto e se cumprem os
indicadores de qualidade exigida;
• Receção, conferência e armazenamento de mercadoria;
• Organizar os produtos requisitados ao economato e distribuí-los em
conformidade com as solicitações das secções;
• Tratamento e organização da documentação do circuito interno
nomeadamente, requisições, notas de encomenda, transferências entre secções,
etc.;
• Controlo e Gestão de Stocks e Inventários;
Caracterização do Posto de Trabalho:
• Preparação de processos de abate;
• Controlo de datas de manutenção e preparação de processos de manutenção
preventiva e corretiva;
• Inserção de faturas em sistema;
• Análise de Custos quer de F&B, quer do restante stock em economato e nas
secções;
• Descartonagem, reciclagem e encaminhamento para destino final, de resíduos
resultantes da atividade;
• Efetuar encomendas a fornecedores;
• Aviar requisições para as diferentes secções;
• Manter o stock de bens arrumado e em bom estado de conservação, evitando
desperdícios.
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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Código Postal

Escola de
Hotelaria e
Turismo-Vila Real
de Santo António

1

R.Teófilo Braga

Vila Real de Santo 8900303 VILA
António
REAL DE SANTO
ANTÓNIO

Distrito

Concelho

Faro

Vila Real de Santo
António

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Direção de Recursos Humanos
Contacto: recrutamento@turismodeportugal.pt
Data Publicitação: 2021-06-28
Data Limite: 2021-07-14
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
Apenas serão consideradas as candidaturas no âmbito da mobilidade na categoria, devendo os candidatos estar integrados na
carreira de assistente técnico.
As respostas à presente oferta de emprego deverão ser dirigidas à Direção de Recursos Humanos e enviadas até ao dia 14 de
julho para o seguinte email: recrutamento@turismodeportugal.pt
No assunto deverá ser indicado o código da oferta BEP.
Da candidatura deverão constar os seguintes documentos:
- Curriculum Vitae detalhado e atualizado;
- Documento comprovativo do vínculo contratual atual;
- Registo Criminal, de acordo com o previsto no n.º 1 e n.º 2 da Lei n.º 113/22009, de 17 de setembro.
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