
 
 

JURISTA (M/F) 

 

Para assegurar as funções de jurista, a Ambifaro pretende recrutar um candidato (a) com 

capacidade para exercer as referidas funções, de acordo com as alíneas abaixo identificadas:  

 

a) Assegurar assistência e assessoria jurídica à Ambifaro, em todos os domínios do Direito e em 

todas as instâncias judiciais, e/ou administrativas, bem como representá-la em juízo em todas 

as ações em que a mesma seja interveniente, nomeadamente: 

b) Elaboração de pareceres jurídicos; 

c) Elaboração ou colaboração, no âmbito do CCP, na elaboração de minutas de contratos de 

qualquer natureza, cartas e outros documentos de natureza jurídica, incluindo quaisquer atas, 

cadernos de encargos, convites a contratar e programas de procedimento em concursos 

públicos e ainda quaisquer regulamentos; 

d) Participação em júris de concursos públicos; 

e) Participação em quaisquer negociações de pré-contencioso e extrajudiciais;  

f)) Todas e quaisquer outras funções ou atividades que decorram direta ou indiretamente da 

necessidade do cumprimento de obrigações, direitos ou deveres, com componente jurídica da 

adjudicante; 

g) Prestar, em tempo útil, todas as informações e disponibilizar toda a documentação de 

natureza fiscal a esta direta ou indiretamente associada, que seja solicitada pela administração 

da empresa. 

 

Os candidatos deverão ter disponibilidade imediata. 

Critérios de seleção: 

Avaliação curricular; 

Entrevista individual. 

 

Oferecemos: 

Contrato de trabalho por tempo indeterminado e remuneração compatível com a função; 

 



 
 

Local de trabalho: Ambifaro – Mercado Municipal de Faro; 

Horário de 35h semanais. 

Método de seleção 

Avaliação curricular – 70%; 

Entrevista individual – 30%. 

Entregas das candidaturas 

As candidaturas deverão ser entregues no Mercado Municipal de Faro, Gabinete da 

Administração da Ambifaro – Piso 2, Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 8000-151 faro, dentro do 

horário de funcionamento da empresa – das 09h00 às 17h00, enviadas por correio para a 

morada anteriormente referida, ou por e-mail para geral@ambifaro.pt, até ao próximo dia 18 

de Julho de 2019. 
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