
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202208/0186
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Ministério do Ambiente e da Ação Climática

Orgão / Serviço: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3

Remuneração: Posição remuneratória do/a candidato/a.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

As funções a exercer são enquadráveis no conteúdo funcional da 
carreira/categoria de Técnico Superior, no âmbito das competências da Divisão 
dos Recursos Hídricos Interiores (DRHI) da Administração de Região Hidrográfica 
do Tejo e Oeste (ARHTO), envolvendo designadamente as seguintes: 

• Assegurar a análise e elaboração de propostas de resposta a pedidos de 
informação prévia e de título de utilização dos recursos hídricos (TURH) através 
do Sistema Integrado do Licenciamento Ambiental (SILiAmb), relativamente a 
construções em domínio hídrico, captações de águas superficiais e subterrâneas 
e de situações de rejeições de águas residuais, apresentando superiormente 
propostas para emissão da TURH;
• Assegurar a resposta a pedidos de parecer na área do domínio hídrico, nos 
termos do regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE), do regime 
jurídico da REN (RJREN) e do regime jurídico da avaliação de impacte ambiental 
(RJAIA);
• Assegurar a resposta a pedidos de parecer relativos às águas subterrâneas no 
âmbito do Novo Regime da Atividade Pecuária (NREAP) e do regime geral de 
gestão de resíduos (RGGR);
• Analisar as pretensões e assegurar a elaboração de pareceres no âmbito do 
Novo Regime da Atividade Pecuária (NREAP) e das Operações de Gestão de 
Resíduos (OGR);
• Assegurar a análise de projetos de requalificação de linhas de água e 
reabilitação de galerias ripícolas com recurso a técnicas de engenharia natural e 
à utilização de espécies vegetais autóctones de forma a promover a 
biodiversidade e equilíbrio dos ecossistemas ribeirinhos;
• Assegurar a fiscalização através da verificação do cumprimento das condições 
referidas nos TURH e das pressões relacionadas com a poluição de recursos 
hídricos;
• Aplicar métodos e processos de natureza técnica que fundamentem e 
preparem a tomada de decisão;
• Executar outras atividades de apoio especializado nas áreas operativas do 
Serviço;
• Representar o órgão ou serviço em assuntos de sua especialidade, tomando 
opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

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;
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e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Lic. ou grau académico superior áreas Eng. Civil, do Amb., de Rec. Hídricos (ou 

similar) e Química.

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

Agência 
Portuguesa do 
Ambiente, I.P.

1 Rua da Murgueira, n.º 
9 e 9A, Zambujal - 
Apartado 7585 - 
Alfragide

Amadora 2610124 
AMADORA

Lisboa                  
               

Amadora               
                 

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: - Conhecimentos em sistema de informação geográfica;
- Conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável;
- Domínio Hídrico (DH) – conceito, utilizações/ocupações, critérios de 
demarcação e de delimitação;
- Conhecimentos sobre técnicas e/ou soluções de engenharia natural;
- Dinâmica sedimentar, erosão e poluição de solos e linhas de água;
- Conservação e requalificação dos recursos hídricos;
- Proteção de pessoas e bens face ao risco (cheias e inundações);
- Conhecimentos sobre a aplicação da legislação específica sobre recursos 
hídricos, nomeadamente no enquadramento e licenciamento das utilizações dos 
recursos hídricos e da rejeição de águas residuais.

Envio de Candidaturas para: recrutamento@apambiente.pt
Contacto: recrutamento@apambiente.pt

Data Publicitação: 2022-08-04
Data Limite: 2022-09-02

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: N/A
Texto Publicado em Jornal Oficial: N/A

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Local de trabalho:
No serviço desconcentrado da Agência Portuguesa do Ambiente, sito na Rua da Artilharia Um, nº. 107 1099-052 Lisboa

Prazo e forma de apresentação das candidaturas:
Os/As interessados/as devem, no prazo de 20 (vinte) dias uteis contados da data da publicitação do presente Aviso na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), enviar requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo da APA para o endereço: 
recrutamento@apambiente.pt identificando, no assunto do e-mail, o correspondente Código de Oferta, acompanhado de 
Curriculum Vitae com a descrição detalhada da experiência profissional, assinado pelo/a candidato/a, cópia do documento 
comprovativo da habilitação académica detida e declaração atualizada do serviço de origem com menção expressa da modalidade 
de relação jurídica de emprego público, da carreira/categoria, da posição e nível remuneratório atualmente detidos.

Método de seleção:
A seleção dos/as candidatos/as será efetuada mediante a realização de entrevista profissional, sendo apenas convocados para a 
realização da entrevista os/as candidatos/as cujo currículo revele experiência adequada ao exercício das funções do posto de 
trabalho a ocupar.
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