
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201904/0584

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Orgão / Serviço: Instituto Politécnico de Leiria

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: nos termos do artigo 153.º da LTFP

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Um posto de trabalho na categoria e carreira geral de Técnico Superior para o 
exercício de funções na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do 
Instituto Politécnico de Leiria, para desempenhar as funções correspondentes ao 
grau de complexidade 3, em conformidade com o previsto no anexo referido no 
n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, na área de apoio ao ensino, com vista a assegurar 
o apoio técnico às atividades aí desenvolvidas, mormente às atividades de 
ensino, quando na componente de ensino teórico-prático e de ensino prático e 
laboratorial, na área da Hotelaria/Restauração, nomeadamente:
1) Realizar procedimentos de aquisição de bens e serviços, assim como 
equipamentos, necessários ao bom funcionamento das aulas de ensino teórico – 
prático e de ensino prático e laboratorial;
2) Proceder à receção, conferência e armazenamento de bens e materiais;
3) Efetuar gestão de stocks de bens e materiais;
4) Preparar e organizar bens e materiais para as aulas de ensino teórico –prático 
e de ensino prático e laboratorial;
5) Organizar, acompanhar e monitorizar eventos F&B;
6) Monitorizar custos por aula prática e por espaço prático ou laboratorial;
7) Assegurar a manutenção e o bom funcionamento dos equipamentos e 
instalações práticas e laboratoriais;
8) Apoiar na gestão de resíduos decorrentes das diversas atividades das salas 
práticas ou laboratórios;
9) Assegurar as boas práticas na utilização de todos os espaços práticos e 
laboratoriais e respetivos equipamentos e o cumprimento das normas de higiene 
e segurança (no trabalho e alimentar) em ambiente de cozinha ou de espaço 
laboratorial;
10) Assegurar, em colaboração com o serviço responsável pelo património, a 
manutenção do inventário atualizado.

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: Licenciatura ou Mestrado na área da Hotelaria, da Restauração ou Alimentar
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Escola Superior de 
Turismo e 
Tecnologia do Mar 
de Peniche

1 Santuário de Nossa 
Senhora dos Remédios 
- Apartado 126

2520641 PENICHE Leiria                    
             

Peniche                
                

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: ipleiria@ipleiria.pt

Contacto: 244830010

Data Publicitação: 2019-04-16

Data Limite: 2019-05-03

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

A candidatura deverá ser remetida por email através de um requerimento, dirigido ao Senhor Presidente do Politécnico de Leiria, 
fazendo referência ao código da oferta e incluir os seguintes elementos:
- Declaração de vinculo contratual, categoria e posicionamento remuneratório;
- Certificado de habilitações;
- Currículo
Nota: a presente oferta destina-se a mobilidade na carreira e intercarreiras.
A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do curriculum vitae, complementada com entrevista, caso se 
considere necessário.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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