
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202106/0191

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: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A detida na origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Caracterização do posto de trabalho de acordo com os respetivos perfis de 
competências, conforme o descrito no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 
88.º do anexo à LTFP, e a caracterização específica constante do mapa de 
pessoal do IMT, I.P., designadamente: analise técnica de pedidos em todas as 
áreas de negócio do IMT. IP.  Elaboração de informações e relatórios; análise e 
registo de pedidos nas aplicações informáticas de processos atribuídos; vigilância 
de provas teóricas; cobrança, conferência e arrecadação de valores; registo e 
arquivo de expediente geral.

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: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura na área das Ciências Sociais e Humanas

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências Sociais Outros

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Delegação Distrital 
de Viação de 
Aveiro

1 Estrada Cidadela de 
Aveiro, 33 - Esgueira

3800000 AVEIRO Aveiro                  
               

Aveiro                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Orientação para resultados; orientação para o serviço público para o 
planeamento e organização; otimização de recursos; conhecimentos 
especializados e experiência; responsabilidade e compromisso com o serviço; 
análise da informação e sentido crítico; bom relacionamento interpessoal; 
capacidade de 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; forte sentido de organização, de coordenação e de 
autonomia, trabalho integrado em equipas multidisciplinares, incluindo em 
articulação com forças de segurança e entidades e autoridades com 
competências próprias na área da mobilidade e dos transportes; boa expressão 
no domínio oral e escrito; resistência a contrariedades, dificuldades e pressões 
em ambiente de serviço externo; conhecimentos preferenciais nas várias 
atividades, profissionais e empresariais, cuja regulamentação e fiscalização se 
insiram no âmbito das atribuições do IMT, IP, tais como as áreas de veículos, de 
condutores, de transportes, área ferroviária e circulação e segurança rodoviária.

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: 2021-06-08

Data Limite: 2021-06-25

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Deve acompanhar a candidatura 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. 
Os dados pessoais recolhidos são necessários, única e exclusivamente, para a apresentação de candidatura ao presente 
procedimento. Os documentos apresentados no âmbito do presente procedimento concursal constituem-se como documentos 
administrativos, pelo que o acesso aos mesmos se fará em respeito da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação. O 
IMT, I.P. assinou o Pacto para a Conciliação, no âmbito do Programa 3 em Linha - Conciliação da Vida Pessoal, Familiar e 
Profissional.

Formação Profissional

2



3


