
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202008/0027

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Cultura 

Orgão / Serviço: Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, I.P.

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: a detida pelo candidato

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

1. Instruir os procedimentos necessários à aquisição de bens e serviços no 
âmbito do Código dos Contratos Públicos - CCP, designadamente: 
 - Elaborar informação/proposta para decisão de contratação e autorização da 
realização da despesa;
 - Assegurar a elaboração de peças processuais correspondentes, bem como 
toda a tramitação, incluindo notificações e diligenciar a formação do contrato;
 - Garantir e apoiar os procedimentos necessários ao pedido de parecer prévio à 
Agência para a Modernização Administrativa (AMA) nos procedimentos de 
aquisição de bens e serviços que o exigem;
 - Garantir e apoiar a inserção de procedimentos de aquisição na plataforma 
eletrónica de compras, incluindo os documentos necessários à instrução dos 
processos;
 - Assegurar a publicitação, no Portal dos Contratos Públicos, BASE, dos 
elementos referentes à formação e execução dos contratos públicos;
 - Assegurar e monitorizar o acompanhamento da execução dos contratos de 
aquisição de bens e serviços;
 - Acompanhamento de todos os procedimentos realizados com a Unidade 
Ministerial de Compras da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de 
Ministros (umc pcm);
2. Acompanhar económico-financeiramente os projetos e procedimentos 
cofinanciados e articular com o orçamento da Cinemateca na vertente 
investimento.
3. Organizar e manter atualizado o inventário de todos os bens afetos à CP-MC, 
permitindo o reporte periódico do imobilizado no S3CP.

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: Economia, gestão ou direito, ou outra, se complementada por experiência 
profissional relevante.
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Economia

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Gestão

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Cinemateca 
Portuguesa - 
Museu do Cinema, 
I.P.

1 Rua Barata Salgueiro, 
n.º 39

1269059 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Formação e/ou experiência profissional na área da contratação pública;
Conhecimento de línguas estrangeiras;
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
Boas capacidades de planeamento, organização, exigência e proatividade;
Boa capacidade de análise e resolução de problemas.

Envio de Candidaturas para: recursos.humanos@cinemateca.pt

Contacto: 213596200

Data Publicitação: 2020-08-03

Data Limite: 2020-08-17

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: http://www.cinemateca.pt/Cinemateca/Procedimentos-Concursais.aspx

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

A seleção das/os candidatas/os está condicionada à realização de avaliação curricular e, numa segunda fase, de entrevista 
profissional de seleção.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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