
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202106/0226

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Agricultura

Orgão / Serviço: Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A detida na origem.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

1 Posto de trabalho para a Divisão de Gestão Financeira.
Análises periódicas aos registos contabilísticos do organismo realizados de 
acordo com o sistema de  Normalização Contabilístico da Administração Pública 
(SNC_AP) e correção das anomalias existentes;
-Análise da execução orçamental (cabimentos, compromissos e pagamentos 
realizados) e apoio na identificação e registo das alterações orçamentais 
necessárias à satisfação das necessidades expostas nas propostas de aquisição d 
bens e serviços apresentadas na unidade orgânica
-Apoiar a elaboração das demonstrações financeiras e diversos mapas da 
prestação de contas anual do organismo de acordo com as normas de 
contabilidade pública promulgadas pelo decreto-lei nº 192/2015 
-Efetuar no sistema da DGO on line e Sistema de informação da gestão 
orçamental os diversos reportes relativos à execução orçamental e outros 
deveres de informação emergentes da execuções encerramento da conta geral 
do estado
-Apoiar a elaboração e submissão à consideração superior dos pedidos de 
autorização necessários à concretização das aquisições de serviços 
imprescindíveis do organismo de acordo com as regras orçamentais em vigor:
-Elaboração das reconciliações bancárias das diversas contas bancárias do 
organismo e elaboração dos registos no sistema de informação contabilístico 
GERFIP de compensação na conta de reconciliação e movimento (contas 13);
-Efetuar no sistema de informação contabilístico gerfip os registos contabilísticos 
relativos aos gastos e rendimentos ocorridos
-Apoiar o processo de elaboração mensal do pedido de libertação de créditos do 
organismo através da emissão no sistema de gestão de receitas da Direção Geral 
do orçamento dos documentos únicos de cobrança relativas às receitas próprias 
do organismo entregues ao estado bem como a liquidação e cobrança das 
receitas orçamentais; 
-Emissão e registo contabilístico de guias de reposição e de operações de 
tesouraria;
-Efetuar o registo de acordo com as instruções superiores da proposta de 
orçamento do organismo no sistema do orçamento do estado (SOE);

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.
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Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura nas áreas de Gestão ou Economia.

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Contabilidade Contabilidade

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Administração e Finanças

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Contabilidade Contabilidade e Administração Pública

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Contabilidade Outros

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Outros

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção Regional 
de Agricultura e 
Pescas do Algarve

1 Apartado 282 - Braciais 
- Patacão

8001904 FARO Faro                     
              

Faro                     
              

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: - Elevada capacidade de organização e trabalho orientado para a obtenção de
resultados;
- Capacidade de adaptação no trabalho e versatilidade/polivalência nas funções;
- Boa comunicação escrita e oral;
- Capacidade de iniciativa e tomada de decisão;
- Facilidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa;
- Tolerância para lidar com situações de pressão, inerentes ao acompanhamento
da atividade desenvolvida;
- Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
- Preferencialmente com experiência na função ou em funções semelhantes. 

Envio de Candidaturas para: pessoal@drapalgarve.gov.pt 

Contacto: 289870769

Data Publicitação: 2021-06-14

Data Limite: 2021-06-28

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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A apresentação das candidaturas deve ser efetuada mediante requerimento dirigido ao Diretor Regional de Agricultura e Pescas do
Algarve, acompanhado de Curriculum Vitae datado e assinado, do qual conste a identificação da referência do posto de trabalho a
que se candidata, a modalidade da relação jurídica de emprego público detida, a categoria, a posição e o nível remuneratório e
respetivo montante, assim como a morada, o contato telefónico e endereço eletrónico para posterior contacto.
O envio da candidatura deverá ser por correio eletrónico para pessoal@drapalgarve.gov.pt 
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