Aviso
Faz-se público que a “Viseu Novo SRU, Sociedade de Reabilitação Urbana SA” aceita
candidaturas para a contratação de um trabalhador em regime de Contrato de Trabalho a
Termo Incerto, nos Termos e Condições seguintes:

1. Nº De Lugares: 1 (um)
2. Duração do Contrato: a termo incerto, coincidente com o tempo necessário para a
execução das tarefas que justificaram a contratação, mormente a elaboração de
processos de candidatura a projetos comunitários no âmbito do Portugal 2020,
incluindo o apoio ao processo de execução desses projetos.
3. Atividade/ Categoria profissional: Técnico Superior
4. Serviço a que se destina: Viseu Novo SRU Sociedade de Reabilitação Urbana SA.
5. Funções a desempenhar: elaboração, instrução e apresentação candidaturas a
projetos comunitários no âmbito do Portugal 2020, estudo, informação e
esclarecimento do atinente enquadramento legal, quer nacional, quer comunitário, de
forma a propiciar o aproveitamento de todas as virtualidades proporcionadas pela
regulamentação em vigor, acompanhamento e verificação da sua implementação,
incluído a execução do plano de comunicação, verificando a correção dos
procedimentos e demais funções conexas. Apoio, acompanhamento e verificação do
processo de execução dos projetos que vierem a ser aprovados.
6. Retribuição: €1.167,15€ correspondente à posição remuneratória 01.6 e ao nível
remuneratório 014.2 da tabela remuneratória única dos trabalhadores em funções
publicas, acrescida de subsídio de refeição diário.
7. Requisitos mínimos de admissão: Licenciatura, preferem as licenciaturas nas áreas
de economia, gestão ou publicidade e marketing.
8. Candidaturas:
a. Em impresso próprio a fornecer pela entidade contratante.
b. Prazos de Entrega: 10 Dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação
do aviso.
c. Local e forma de entrega: Na Viseu Novo SRU, sita à casa do MiradouroLargo António José Pereira 3500-080- Viseu, telefone: 232 448 098, de
segunda a sexta-feira, das 9h00-12h30 / 14h00- 17h30; por correio registado
com aviso de receção enviado para a mesma morada; ou por correio eletrónico,
com recibo de leitura, para o endereço: viseunovosru@mail.telepac.pt.

d. Documentos necessários: Certificados de Habilitações literárias; curriculum
vitae detalhado, com comprovativo da experiência profissional; cópia dos
documentos de identificação (Cartão Cidadão, ou Bilhete de Identidade e
Cartão de Contribuinte- documentos de entrega facultativa).
9. Métodos de seleção: avaliação curricular (35%) (com caracter eliminatório),
experiencia profissional (35%) e entrevista (30%);
10. Legislação aplicável: Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de
fevereiro e demais legislações complementares;
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