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OFERTA DE EMPREGO PARA RECRUTAMENTO E SELEçÃO DE 1 TÉCNICO
SUPERIOR COM LICENCIATURA NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVI

PUBLICITAÇÃO INTEGRAL

Faz-se público que se encontra aberta a seguinte oferta de emprego

1. Entidade contratante: IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

(IHM, EPERAM), sita à Rua Dr. Pestana Júnior, n} 6,9064-506, Funchal;

2. Número e características dos postos de trabalho a preencher: I lugar na carreira e

categoria de Técnico Superior;

3. Caracteruação sumária dos postos de trabalho: no âmbito da licenciatura

mencionada no ponto 4, pretende-se o exercício de funções de gestão, orçamentação,

planeamento, coordenação e acompanhamento de obras de manutenção e conservação,

bem como fiscalização de obras de construção e reabilitação;

4. Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou profissional:

licenciaturana ârea da Engenharia Civil;

5. Obrigatoriedade da inscrição em ordens profissionais ou noutras entidades: não;

6. Requisitos preferenciais: experiência profissional em matéria de contratação pública

(designadamente elaboração de cadernos de encargos) e na área de gestão e fiscalização

de obras de construção, manutenção, conservação e reabilitação de edifïcios habitacionais;

7. Classificação e modalidade da oferta de emprego:

7.1. Quanto à origem dos candidatos: externa, oferta aberta a todos os candidatos,

independentemente da sua origem;

7.2 Regime de vinculação: a contratação será feita em regime de contrato individual

de trabalho sem termo, de acordo com o Código do Trabalho;

8. Remuneração ^ auferir: correspondente à 2." Posição, Nível 16, da Tabela

Remuneratória Única, com o valor mensal ilíquido de 1.268,04 €;

9. Local de trabalho onde as funções vão ser exercidas: sede da IHM, EPERAM,

Conjuntos Habitacionais sob a sua gestão ou outro local onde seja exercida a atividade da

IHM, EPERAM;
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+ 10. Prazo de candidatura: as candidaturas deverão ser entregues no prazo de 10 dias

úteis, contado a partir do dia útil imediato à publicitação do presente aviso de oferta

pública nos jornais;

11. Forma de apresentação das candidaturas:

11.1. As candidaturas deverão ser apresentadas apenas de forma presencial, no Serviço

de Expediente da IHM, EPERAM, sito à Rua Dr. Pestana Júnior, o.o 6, NC,9064-506,

Funchal, das 09:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:30 horas, no prazo de 10 dias

úteis contado a partir do dia útil imediato à publicitação do presente aviso nos

jornais, apresentando requerimento (disponível em www.ihm.pt ou entregue no

momento da candidatura) dirigido ao presidente do Conselho de Administração da

IHM, EPERAM;

11,2, O requerimento deverá fazer menção aos seguintes elementos:

ll.2.l.Identifïcação da oferta de emprego;

11.2.2. Identificação completa do candidato pelo nome, data de nascimento,

nacionalidade, estado civil, número de identificação fiscal, contacto telefónico e

endereço postal e eletrónico;

12. Documentos exigidos:

12.1. Comprovativos das habilitações mencionadas no ponto 4;

12.2. Comprovativos de outras habilitações;

12.3. Comprovativos da experiência profissional na ârea, se for caso disso, com

indicação do número de anos, meses e dias;

12.4. Cópia do cartão de cidadão (em alternativa, do bilhete de identidade e do cartão

de contribuinte fiscal), com declaração expressa de autorização para a respetiva

:utilização pelos serviços da IHM,EPERAM, única e exclusivamente para os efeitos da

presente oferta pública;

12.5. Original do requerimento assinado e datado pelo próprio;

12.6. Cuticulum Vitae (CY);

13 Motivos de exclusão: a não apresentação dos documentos exigidos nos pontos 12.1.,

12.5. e 12.6.

14. Métodos de seleção a utilizar: Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Profissional

de Seleção (EPS), areahzar pelo júri;

15. Composição do júri:

Presidente:

Eng. João Armindo dos Ramos de Sousa - Diretor da Direção Técnica e de Projetos;
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Vogais efetivos:

Dr. Telmo de Freitas Sousa - Chefe do Serviço de Recursos Humanos;

Eng. Marco António Luís Alves - Chefe do Serviço de Fiscalização e Direção de Obras.

Vogais suplentes:

Dra. Suzana Cristina Sousa Rodrigues - Técnica Superior;

Dr. Franklin Gomes Nunes - Técnico Superior.

16. Prazo de validade: a presente oferta destina-se ao preenchimento imediato do posto

de trabalho, com reserva de recrutamento por 12 meses.

Funchal, 3 de setembro de2022

O Presidente do de Administração
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IHM

ACIONAIS
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João Sousa
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