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 INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Aviso n.º 10769/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de quatro postos de 
trabalho da carreira e categoria de técnico superior.

1 — Nos termos do disposto nos números 1 a 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º, ambos da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas — LTFP — aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho e em cumprimento do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se 
público que, por deliberação de 6 de maio de 2021 do Conselho Diretivo do Instituto de Mobilidade 
e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.), se encontra aberto procedimento concursal comum, pelo prazo 
de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente aviso na 2.ª série Diário da 
República, para o preenchimento de 4 postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, 
detentores de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente constituída, 
previstos e não ocupados no mapa de pessoal do IMT, I. P., para o exercício de funções públicas 
em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado.

2 — O procedimento concursal destina -se à ocupação de 4 postos de trabalho da carreira e 
categoria de técnico superior no Departamento de Recursos Financeiros da Direção de Serviços 
de Administração de Recursos, que é um serviço central do IMT, I. P.

3 — Caraterização do posto de trabalho de acordo com o respetivo perfil de competências: 
O descrito no anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º e 
conforme caracterização no mapa de pessoal do IMT, I. P., descrita na íntegra, no respetivo aviso 
integral.

4 — Os candidatos devem estar habilitados com a licenciatura, mestrado ou doutoramento 
em auditoria, gestão, economia, contabilidade, finanças, Administração Pública, direito ou ciências 
sociais.

5 — Perfil de competências: orientação para resultados; orientação para o Serviço Público, oti-
mização de recursos; conhecimentos especializados e experiência; responsabilidade e compromisso 
com o serviço; análise da informação e sentido crítico; relacionamento interpessoal; negociação 
e persuasão; representação e colaboração institucional; tolerância à pressão e contrariedades; 
trabalho de equipa e cooperação; adaptação e melhoria contínua; iniciativa e autonomia; inovação, 
qualidade e coordenação; conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

6 — Requisitos especiais: Conhecimento da legislação aplicável às matérias relacionadas 
com a gestão de recursos financeiros e patrimoniais; Interesse no exercício de funções na área de 
recursos financeiros e orçamentais.

7 — Outros Requisitos: Experiência e interesse pessoal pela missão e atribuições deste insti-
tuto e pelas competências dos serviços centrais e desconcentrados, capacidade de comunicação 
e relacionamento interpessoal; espírito de entrega e de dedicação com disponibilidade para efetuar 
deslocações em serviço, forte sentido de organização, de coordenação e de autonomia, trabalho 
integrado em equipas multidisciplinares, boa expressão no domínio oral e escrito, resistência a 
contrariedades, dificuldades e pressões em ambiente laboral.

8 — Critério de preferência: Experiência na área financeira; conhecimentos de contabilidade 
patrimonial, pública e orçamental; conhecimentos e experiência nos sistemas informáticos GERFIP; 
bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador, em particular no domínio do Excel e do 
Word; bons conhecimentos de inglês, orientação para resultados; planeamento e organização; 
análise da informação e sentido crítico; conhecimentos especializados e experiência; aptidão para 
trabalhar em equipa, bom relacionamento interpessoal; iniciativa e autonomia; boa capacidade de 
comunicação; responsabilidade e compromisso com o serviço.
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9 — O aviso integral do procedimento concursal será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(BEP) acessível em www.bep.gov.pt, e por extrato na página eletrónica do IMT, I. P. www.imtip.pt, 
nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019.

18 de maio de 2021. — A Diretora de Serviços de Administração de Recursos, Sandra Clara 
Calheiros Mendes Marques.
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