
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202101/0444

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Defesa Nacional

Orgão / Serviço: Força Aérea

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Grau de Complexidade: 2

Remuneração: Posição e nível remuneratório detidos na categoria de origem.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Assistente Técnico - Área Profissional: Desenho
Descrição:
- Executar planos e outros traçados, examinar esboços, esquemas e
especificações técnicas elaborados por engenheiros e outros técnicos.
- Executar desenhos, mapas, cartas ou gráficos relativos à área de atividade dos
serviços que lhe são fornecidos e segundo normas técnicas específicas e, bem
assim, executar as correspondentes artes finais;
- Executar trabalhos de pormenorização em projetos de construção civil e
arquitetura;
- Executar desenhos cartográficos de espaços exteriores dedicados ou não a
construção civil e zonas verdes, bem assim, de planos de enquadramento urbano 
e paisagístico;
- Executar desenhos de plantas de implantação topográfica de espaços
exteriores;
- Executar a ampliação e a redução de desenhos.

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

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Força Aérea 1 Avenida da Força Aérea 
Portuguesa, n.º 1

2614506 
AMADORA

Lisboa                  
               

Amadora               
                 

Total Postos de Trabalho: 1

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Ser titular de relação jurídica de emprego público préviamente constituída, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e 
estar integrado na carreira/categoria de Assistente Técnico.
12.º ano de escolaridade (área de Desenho) ou Curso Técnico-Profissional 
equivalente ao 12.º ano de escolaridade (área de Desenho).

Envio de Candidaturas para: dp_rpc@emfa.pt

Contacto: 214723771 / Repartição de Pessoal Civil

Data Publicitação: 2021-02-09

Data Limite: 2021-04-30

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

As candidaturas deverão ser submetidas obrigatóriamente por correio ou via e-mail (dp_rpc@emfa.pt), mediante preenchimento de 
requerimento de mobilidade, disponibilizado eletrónicamente na página do EMFA:
https://www.emfa.pt/paginas/dpcivil_fap/ficheiros/Requerimento%20de%20Mobilidade%20na%20Categoria.doc - acompanhado 
por:
- Curriculum Vitae;
- Cópia do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado;
- Certificado de Habilitações;
- Certificados de formação;
- Declaração de vínculo com registo de assiduidade;
- Últimos 3 recibos de vencimento.

O Posto de Trabalho destina-se à Direção de Infraestruturas no Estado-Maior da Força Aérea, sito em Alfragide, concelho de 
Amadora.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2



3


