CONVOCATÓRIA PARA PROVISÃO URGENTE E COM CARÁCTER
TEMPORÁRIO DE UM POSTO DE TRABALHO COMO TÉCNICO, PARA O
DESENVOLVIMENTO DO “PLANO ESTRATÉGICO DO AECT LEÓNBRAGANÇA”, EM REGIME DE TAREFA, ASSOCIADO AO AGRUPAMENTO
EUROPEU DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL - AECT LEÓN-BRAGANÇA

O artigo 55.2 do texto revisto da Lei sobre o Estatuto Básico de Funcionários
Públicos (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de outubro) estabelece que as
Administrações Públicas, entidades e órgãos a que se refere o art. 2º, selecionarão
os seus trabalhadores através de procedimentos que garantam os princípios
constitucionais de igualdade, mérito e aptidão, assim como a publicidade,
transparência, imparcialidade e profissionalismo dos membros dos órgãos de
seleção, independência e discrição técnica na atuação, adequação entre o conteúdo
dos processos seletivos e as funções ou tarefas a serem desenvolvidas, bem como
a agilidade, sem prejuízo da objetividade, nos processos de seleção. O art. 10ª da
referida norma, respeitante à seleção de funcionários temporários, estabelece que
esta deverá ser realizada mediante procedimentos ágeis que, em todos os casos,
respeitem os princípios de igualdade, mérito, aptidão e publicidade.
Mediante Decreto da Presidência do Agrupamento Europeu de Cooperação
Territorial León-Bragança, datado a 21 de Novembro de 2017, foi aprovado o pedido
de gestão de seleção e posterior contratação ao Serviço de Recursos Humanos da
Diputación de León, estabelecendo os requisitos necessários e a prova a realizar.
O artigo 5º do Regulamento das Bolsas de Trabalho da Diputación de León (BOP de
León nº 81, de 30 de abril de 2014) possibilita, em caso de inexistência ou
impossibilidade de consultar as Bolsas de Trabalho existentes e aprovadas, o pedido
da lista de candidatos registados nos Serviços Públicos de Emprego que estejam
habilitados para o desempenho das funções descritas, realizando as provas
seletivas correspondentes.
Em virtude do disposto no artigo 5º do referido Regulamento e de acordo com o
disposto nos artigos 10º e 55º do R.D. Leg. 5/2015, e sendo necessário prosseguir
com a provisão urgente e com caracter temporal de um cargo técnico para o
desenvolvimento do "Plano Estratégico do AECT León-Bragança", em regime de
tarefa, associado ao referido AECT, procedeu-se à abertura do concurso de
recrutamento ao Serviço Público de Emprego de León, que estabelece um
PERÍODO DE CANDIDATURA DE 10 DIAS ÚTEIS, a contar do dia seguinte à última
publicação do anúncio no Boletín Oficial de la Provincia de León e no Mensageiro de
Bragança, e que deverão ser apresentados no Registro General da Diputación de
León (Plaza San Marcelo, nº 6, 24071 León), ou nos registros auxiliares.
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DESCRIÇÃO DO POSTO DE TRABALHO:
Funções e tarefas a desempenhar: serviços de gestão, estudo e proposta de
natureza administrativa de nível superior e, em particular, as funções ligadas ao
Projeto "Plano Estratégico do AECT León-Bragança".
Tipo de contrato: contratação em regime de tarefa com duração determinada
(realização de um trabalho ou serviço específico, artigo 15.1 do texto revisado da Lei
do Estatuto dos Trabalhadores, aprovada pelo Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de outubro).
Duração: um ano (projeto de execução "Plano Estratégico do AECT LeónBragança").
Horário: 7:45 – 15:15
Localidades: León e Bragança
REQUISITOS DO POSTO DE TRABALHO
Habilitação Literária: Licenciatura ou equivalente (ensino superior)
Requisitos:
- Conhecimento das políticas de desenvolvimento regional da União Europeia,
preferencialmente através da experiência prática.
- Conhecimento das normas que regem os projetos financiados pelos Programas de
Cooperação Territorial, tanto a nível comunitário como nacional, especialmente os
procedimentos relacionados ao financiamento através dos Fundos Estruturais.
- Experiência na gestão técnica, financeira e administrativa de projetos financiados
pelos Fundos Estruturais, especialmente o FEDER.
- Domínio da língua espanhola e do português, faladas e escritas, que devem ser
comprovadas mediante a apresentação de certificado em relação à língua nãonativa (mínimo B2 ou equivalente).
Outros conhecimentos
Será igualmente valorizado:
- Experiência em trabalhar com Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial.
- Experiência profissional no desenvolvimento e execução de projetos cofinanciados
do Programa Operacional de Cooperação Territorial Espanha-Portugal.
- Conhecimento de inglês e francês falado e escrito (será acreditado mediante
apresentação de certificado).
As propostas deverão ser acompanhadas pelo CURRICULUM VITAE e um
RELATÓRIO apresentando uma proposta de dinamização da AECT LeónBragança através dos Programas de Cooperação Territorial (máximo de 20
paginas, letra Arial, tamanho 12, espaçamento duplo).
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SELEÇÃO: A data, o local e a hora de celebração da prova/entrevista a serem
realizadas, que versará sobre Curriculum Vitae e o Relatório apresentados, bem
como sobre as funções a serem realizadas, serão divulgadas num período prévio
suficiente nos Quadros de Avisos da Diputación de León e da Câmara Municipal de
Bragança, bem como nas páginas web de ambos os organismos e da AECT LeónBragança (Diputación de León: www.dipuleon.es; Ciudadanos / Recursos Humanos
y Empleo / Convocatorias de Empleo Urgente y Temporal; Câmara Municipal de
Bragança: www.cm-braganca.pt/; AECT: www.aect-leon-braganca.eu/).
Torna-se público e de conhecimento geral, publicando-se a revisão da presente
convocação no Boletín Oficial de la Provincia de León e no Mensageiro de
Bragança, assim como nos Quadros de Avisos da Diputación de León e da Câmara
Municipal de Bragança, e nas páginas web de ambos os organismos e da AECT
Léon-Bragança

León, 25 de janeiro de 2018.
DEPUTADO DE REGIME INTERNO E RECURSOS HUMANOS,
Fdo.: Raúl Valcarce Díez.
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