
Apresentação de Candidaturas

Local: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Delegação Distrital 
de Viação de 
Castelo Branco

1 Av. da Carapalha, 45 6000320 CASTELO 
BRANCO

Castelo Branco      
                   

Castelo Branco      
                   

Total Postos de Trabalho: 1

Código da Oferta: OE202109/0510

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério das Infraestruturas e da Habitação

Organismo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 3ºgrau

Área de Actuação:

Coordenação do Núcleo de Veículos, Condutores, Fiscalização e 
Contraordenações da Direção Regional de Mobilidade e dos Transportes do 
Centro do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., de acordo com as 
competências constantes do n.º 5 do art.º 2.º da Portaria n.º 209/2015, de 16 
de julho.

Remuneração: 2546,78

Sumplemento Mensal: 0.00 EUR

Conteúdo Funcional:

Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na respetiva unidade 
orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do 
serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários, bem como 
executar as competências que lhes forem delegadas ou subdelegadas.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Preferencialmente Direito, Engenharia ou Gestão

Perfil:

a) Experiência profissional igual ou superior a 2 anos na área de competência do 
cargo a prover, de acordo com as competências constantes do n.º 5 do art.º 2.º 
da Portaria n.º 209/2015, de 16 de julho.
b) Competências: Sentido Crítico, Motivação, Expressão e Fluência Verbais, e 
Qualidade da Experiência Profissional.

Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular e Entrevista pública cumulativamente.

Composição do Júri:

Presidente: Eng. David Manuel Lopes Coimbra, Diretor Regional de Mobilidade e 
Transportes do Centro, do IMT, I.P.;
1.ª Vogal: Dr.ª Ana Sofia Gonçalves Valente, Chefe de Divisão Assuntos Sociais e 
Educação da Câmara Municipal de Soure;
2.º Vogal: Eng. Vítor Manuel Teixeira Fernandes, Delegado Distrital de Bragança, 
do IMT, I.P.

Detalhe de Oferta de Emprego

Requisitos Legais de Provimento: B- Os constantes do n.º 3 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social: Aviso n.º 17986/2021, Diário da República n.º 185, 2.ª Série de 2021-09-22
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Formalização da Candidatura: 1. Os(as) interessados(as) deverão apresentar as suas candidaturas no prazo de 10 dias 
úteis a contar da data de publicitação deste aviso na bolsa de emprego público, mediante 
requerimento, com a indicação da
referência/código do concurso a que se candidatam, dirigido ao Presidente do Conselho 
Diretivo do IMT, I.P. e contendo os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, data de nascimento, sexo, nacionalidade, número de 
identificação fiscal, residência, telefone, endereço postal e eletrónico, caso exista);
b) Indicação do nível habilitacional bem como da área de formação académica e profissional;
c) Indicação da carreira ou cargo que exerce e o tempo de serviço na categoria ou cargo, na 
carreira e na função pública;
d) Quaisquer outros elementos que os(as) candidatos(as) considerem passíveis de influir na 
apreciação do seu mérito, os quais só serão tidos em conta pelo júri se devidamente 
comprovados.
2. Os requerimentos de admissão ao procedimento  deverão ser acompanhados dos 
seguintes documentos:
a) Curriculum vitae atualizado, datado e assinado;
b) Documentos comprovativos dos requisitos habilitacionais, da experiência profissional e da 
formação profissional;
c) Declaração, passada e autenticada pelo respetivo serviço, da qual constem, de maneira 
inequívoca, a natureza do vínculo, a carreira/categoria a que pertence e ainda a antiguidade 
na categoria, carreira e função pública.
3. Os requerimentos deverão ser remetidos, através de correio eletrónico, para o endereço 
recrutamento@imt-ip.pt até ao término do prazo.

Contacto: Departamento de Recursos Humanos: recrutamento@imt-ip.pt

Data de Publicação 2021-09-22

Data Limite: 2021-10-07

Observações Gerais: Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato(a), em caso de dúvida sobre a 
situação que descreve, a apresentação dos documentos comprovativos das suas declarações.

Os(as) candidatos(as) serão notificados do resultado do concurso, não havendo lugar a 
audiência de interessados, em conformidade com o disposto no n.º 13 do art.º 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro.

Venha fazer parte do futuro da Mobilidade!

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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