2 Técnicos Superiores (M/F)
A APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. admite
vir a reforçar o seu quadro de pessoal com 2 Técnicos Superiores

Requisitos obrigatórios
·Ter nacionalidade portuguesa, de um dos Estados-membros da Comunidade Europeia ou Espaço Económico Europeu
ou ainda dos países que consagram a igualdade de tratamento com os cidadãos/ãs nacionais, em matéria de livre
exercício de atividades profissionais;
·Ter conhecimentos da língua portuguesa, falada e escrita, comprovados, no caso de candidatos/as estrangeiros, por
exame prestado por júri a nomear pela APSS, SA;
·Ter idade não inferior a 18 anos;
·Inexistência de impedimento legal comprovado por certificado de registo criminal;
Candidatura A
.Mestrado pós-Bolonha ou licenciatura pré-Bolonha em Engenharia Civil ou tratando-se de candidato estrangeiro com
grau académico superior estrangeiro num domínio da engenharia a que tenha sido conferida equivalência àquele grau,
ou que tenha sido reconhecida com esse nível, com inscrição em vigor na Ordem dos Engenheiros como engenheiro
efetivo - nível 2;

.Experiência

profissional mínima de 5 (anos) anos no desempenho de obras de construção de infraestruturas, obras

marítimo-portuárias ou engenharia costeira;

.Perfeito conhecimento de informática na ótica do utilizador, nomeadamente, na utilização de programas de planeamento
de obras, processamento de texto, folhas de cálculo;
.Elevada capacidade de trabalho e competência técnica;
.Perfeito conhecimento da legislação em vigor e aplicável à fiscalização de empreitadas de obras públicas.
Candidatura B
.Mestrado pós-Bolonha ou licenciatura pré-Bolonha em Engenharia Civil ou tratando-se de candidato estrangeiro com
grau académico superior estrangeiro num domínio da engenharia a que tenha sido conferida equivalência àquele grau,
ou que tenha sido reconhecida com esse nível, com inscrição em vigor na Ordem dos Engenheiros como engenheiro
efetivo - nível 2;
.Habilitação para o exercício da profissão de técnico/a superior de segurança e higiene do trabalho (nível VI a VIII) de
acordo com o previsto na lei 42/2012, de 28 de agosto;
.Experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos no desempenho de obras de construção de infraestruturas, obras
marítimo-portuárias ou engenharia costeira;
.Perfeito conhecimento de informática na ótica do utilizador, nomeadamente, na utilização de programas de planeamento
de obras, processamento de texto, folhas de cálculo;
.Elevada capacidade de trabalho e competência técnica;
.Perfeito conhecimento da legislação em vigor e aplicável em termos de segurança e saúde no trabalho.
sendo que a falta de qualquer um destes requisitos determina a exclusão do processo
Métodos de Seleção
• Avaliação curricular
• Entrevista profissional

Remuneração
Valor correspondente ao grau de ingresso na carreira de Técnico Superior, no valor de €1.720,20, conforme tabela
salarial aplicável aos/às trabalhadores/as das Administrações portuárias.
Resposta até às 17:00h do 15º dia útil, a contar do dia 11 de Janeiro de 2021, inclusive, para APSS, S.A., Praça
da República, 2904-508 Setúbal, ou geral@portodesetubal.pt, com a referência “Candidatura a Técnico Superior –
Referência…”, contendo:
A. Carta de apresentação
B. Curriculum Vitae detalhado e assinado
C. Certificado de registo criminal
D. Certificado de habilitações Literárias
E. Certificado de aptidão profissional válido para o exercício da profissão de técnico/a superior de segurança e
higiene do trabalho (nível VI a VIII) de acordo com o previsto na lei 42/2012, de 28 de agosto
F. Demais elementos tidos por relevantes
A falta de qualquer um dos documentos indicados nas alíneas B), D) para o caso da candidatura A e dos indicados nas
alíneas B), D) e E) para o caso da candidatura B determina a exclusão da mesma

