
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202110/0671

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Agricultura

Orgão / Serviço: Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território

Regime: Carreiras Especiais

Carreira: Inspecção

Categoria: Inspector

Grau de Complexidade: 0

Remuneração: Conforme artigo 153.º da LTFP

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

O trabalhador a recrutar irá desempenhar funções na Equipa Multidisciplinar de 
Auditoria aos Sistemas de Regulação e aos Sistemas de Controlo Oficial no 
âmbito da Segurança Alimentar (EM AS)

Conteúdo Funcional
Realização de auditorias aos sistemas de regulação nas áreas de intervenção da 
IGAMAOT
Realização de auditorias aos sistemas de controlo oficial no âmbito da segurança 
alimentar
Realização de análise de exposições e de denúncias; de pareceres e ações 
especiais no âmbito das áreas de missão e atribuições dos organismos
Acompanhamento de missões de avaliação e auditoria realizadas por instituições 
externas no âmbito da segurança alimentar ou em outros âmbitos
Coordenação do Sistema Nacional de Auditoria no âmbito da segurança 
alimentar
Colaboração e representação institucional
Outras matérias da competência da EM AS

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: Nomeação definitiva

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: Engenharia Agronómica, Medicina Veterinária e Direito

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

1



Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Inspeção-Geral da 
Agricultura, do 
Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento 
do Território

1 Rua de "O Século", n.º 
51

1249033 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Recrutamento em regime de mobilidade interna na categoria para trabalhadores 
detentores da carreira especial de Inspeção e categoria de Inspetor

Envio de Candidaturas para: igamaot@igamaot.gov.pt

Contacto: 213215500

Data Publicitação: 2021-10-28

Data Limite: 2021-11-12

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

A candidatura deve ser formalizada no prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicitação do presente aviso, através de 
requerimento dirigido ao Inspetor-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, com identificação da 
referência ao presente aviso, com a menção expressa da modalidade de relação jurídica que detêm, da carreira/categoria, da 
posição e nível remuneratórios, e o respetivo montante remuneratório, acompanhado de curriculum vitae detalhado atualizado, 
datado e assinado, documentos comprovativos das habilitações literárias, assim como qualquer outro documento que o candidato 
considere pertinente para a comprovação do seu mérito, exclusivamente para o endereço eletrónico igamaot@igamaot.gov.pt.
Os métodos de seleção dos candidatos serão a análise curricular complementada com entrevista profissional de seleção.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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