
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202104/0023

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério das Infraestruturas e da Habitação

Orgão / Serviço: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Grau de Complexidade: 2

Remuneração: A detida na origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Assegurar o expediente geral, designadamente receção e expedição de 
correspondência e de outros documentos;
digitalizar correspondência de entrada e encaminhar através do sistema de 
gestão documental para os destinatários; manter o arquivo de correspondência 
organizado.

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;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto da 
Mobilidade e dos 
Transportes, I.P.

2 Avenida Elias Garcia, 
n.º 103

1050098 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 2

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Capacidade de organização e orientação para o serviço, para o cidadão e para a 
obtenção de resultados. Excelentes competência de trabalho em equipa e 
cooperação, bom relacionamento interpessoal e resiliência. 

Envio de Candidaturas para: recrutamento@imt-ip.pt, ou Avenida Elias Garcia, n.º 103, 1050-098 Lisboa

Contacto: recrutamento@imt-ip.pt

Data Publicitação: 2021-04-01

Data Limite: 2021-04-30

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Deve acompanhar o requerimento o CV atualizado e declaração do serviço de origem contendo indicação da relação jurídica de 
emprego público e posição remuneratória, bem como cópia do certificado de habilitações e outros documentos que entendam 
relevantes. Tratando-se de um recrutamento por mobilidade, os candidatos mantém a sua posição remuneratória.
O IMT, I.P. assinou o Pacto para a Conciliação, no âmbito do Programa 3 em Linha, para a Conciliação da vida profissional, pessoal 
e familiar, e tem uma Política de Recursos Humanos focada no bem estar dos seus trabalhadores.
Junte-se à nossa equipa! Venha fazer parte do Futuro da Mobilidade! 
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