
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202106/0245

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: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Grau de Complexidade: 2

Remuneração: A detida na origem.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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Caracterização do Posto de Trabalho:

1 posto de trabalho na  Divisão de Sanidade Vegetal.
Atividade Global: Organizar e executar tarefas administrativas relacionadas com 
o funcionamento da Divisão de Sanidade.
Atividades:
- Atendimento ao público
• Esclarecer os utentes sobre questões relacionadas com: 
o Serviço de avisos agrícolas;
o Inspeção fitossanitária;
o Certificação alimentar – GAONA;
o Registo fitossanitário / licenciamento da atividade de fornecedor de materiais 
de propagação vegetativa;
o Habilitação de operadores e aplicadores de produtos fitofarmacêuticos;
o Autorização de exercício de distribuição, venda e aplicação terrestre de 
produtos fitofarmacêuticos.
• Auxiliar no preenchimento dos diferentes pedidos relacionados com as 
temáticas acima elencadas.
- Serviço de avisos agrícolas
• Gerir a base de dados dos assinantes do serviço de avisos agrícolas;
• Emissão de faturas;
• Edição das circulares de avisos agrícolas e sua expedição para os assinantes;
• Arquivo.
- Inspeção fitossanitária
• Cobrança de taxas relacionada com a emissão dos certificados fitossanitários 
(exportação/importação);
• Organização e arquivo do setor.
- Registo fitossanitário / licenciamento da atividade de fornecedor de materiais 
de propagação vegetativa
• Cobrança de taxas relacionadas com os licenciamentos e a produção de 
plantas;
• Organização e arquivo do setor.
- Certificação alimentar – GAONA (Géneros Alimentícios de Origem não Animal)
• Cobrança de taxas relacionada com os certificados de qualidade alimentar 
(exportação/importação);
• Organização e arquivo do setor.
- Habilitação de operadores e aplicadores de produtos fitofarmacêuticos 
• Gerir a base de dados dos cartões de operador / aplicador de PF;
• Gestão da entrega dos cartões de operador / aplicador de PF;
• Cobrança de taxas; 
• Organização e arquivo do setor.
- Autorizações de exercício de distribuição, venda e aplicação terrestre de 
produtos fitofarmacêuticos 
• Gerir a base de dados das entidades que dispõem de autorizações de exercício;

• Cobrança de taxas; 
• Organização e arquivo do setor.
- Serviço Administrativo diverso
• Manuseamento da Plataforma de gestão documental Gfdoc;
• Apoio administrativo diverso. 

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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho
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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.

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

Contacto: 289870769

Data Publicitação: 2021-06-17

Data Limite: 2021-06-30

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

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

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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