
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202101/0223

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:

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.
Aos postos de trabalho a preencher correspondem as funções que decorrem do
disposto no artigo 8.º dos Estatutos do IMT, I.P., aprovados em anexo à Portaria
n.º 209/2015, de 16 de julho, nomeadamente as que se descrevem em seguida:
a) Efetuar ações de fiscalização e inspetivas em todo o território de Portugal
continental no âmbito das atividades, empresariais e profissionais, cuja
regulamentação e fiscalização se insiram no âmbito das atribuições do IMT, I. P.,
e não sejam competência das demais direções de serviços;
b) Colaborar em ações inspetivas conjuntas com outros serviços e organismos de

inspeção;
c) Na sequência de ações inspetivas e de fiscalização, proceder ao levantamento
de autos de notícia e participações relativos às infrações verificadas, tipificadas
nos regimes jurídicos das atividades sujeitas à jurisdição do IMT, I. P., ou em
cláusulas de contratos e concessões;
d) Instaurar e instruir processos de inquérito e de contraordenação e realizar
todas as diligências necessárias à investigação do cumprimento das disposições
legais, na sequência de autos, participações e queixas, oficiosamente ou por
determinação superior;
e) Proceder à execução das sanções, designadamente acessórias, que sejam
aplicadas em sede de processos de contraordenação da competência do IMT, I.
P.;
f) Proceder à aplicação das medidas administrativas e de natureza cautelar
previstas nos regimes jurídicos das atividades reguladas pelo IMT, I. P.,
colaborando internamente com os serviços;
g) Proceder à apreensão de títulos habilitantes nos casos previstos na lei ou no
âmbito da execução de sanções acessórias.
h) Elaboração de informações e pareceres na área de competência desta
unidade orgânica.
A descrição das funções não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções,
não expressamente mencionadas, que lhe sejam afins ou funcionalmente
ligadas, para as quais o trabalhador detenha qualificação profissional adequada e

que não implique desvalorização profissional.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: Nomeação definitiva

CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

1



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: Áreas Jurídicas e de Engenharia nos vários colégios da especialidade

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Direito Direito

Direito, Ciências Sociais e Serviços Direito Solicitadoria 

Tecnologias Mecânica / Metalurgica / Materiais Engenharia Mecânica

Tecnologias Electromecânica Engenharia Electromecânica

Tecnologias Mecânica / Metalurgica / Materiais Engenharia de Manutenção do Automóvel

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção Regional 
de Mobilidade e 
Transportes 
Centro

2 Avenida Fernão de 
Magalhães, n.º 511-
513

3000177 
COIMBRA

Coimbra                
                

Coimbra                
                

Total Postos de Trabalho: 2

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Perfil de competências: 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. 
Outros Requisitos: Experiência e interesse pessoal pelas atividades de 
fiscalização e de inspeção, suportados em capacidade de comunicação e 
relacionamento interpessoal; espírito de entrega e de dedicação com 
disponibilidade para efetuar deslocações frequentes em todo o território 
nacional, planear, organizar, executar e intervir em ações de fiscalização e de 
inspeção; 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, 
facilidade de relato e de apresentação de resultados das ações de fiscalização e 
de inspeção em que participe; domínio das várias fases processuais nas áreas da 
fiscalização e de inspeção, produção de autos de notícia, instrução de processos 
de contraordenação e de apoio à tomada de decisão final; 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 atividades marítimo-portuárias, e circulação e segurança rodoviária;
Requisitos Específicos: carta de condução de veículos ligeiros e disponibilidade 
para conduzir todo e qualquer veículo integrado no PVE do IMT, I.P., desde que 
superiormente autorizado para tal.

Envio de Candidaturas para: recrutamento@imt-ip.pt

Contacto: DRH, e-mail: recrutamento@imt-ip.pt

Data Publicitação: 2021-01-08

Data Limite: 2021-01-22

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

No assunto da candidatura deve mencionar o Código da Oferta a que se candidata. As candidaturas devem ser acompanhadas do 
CV atualizado, o certificado de habilitações e declaração do serviço de origem com a informação de vínculo e posição 
remuneratória detida.
Tratando-se de um recrutamento por mobilidade, os candidatos mantém a sua posição remuneratória, excepto no caso de 
mobilidade intercarreiras.
Venha fazer parte do Futuro da Mobilidade!
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