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 INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Aviso n.º 8060/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de três postos de 
trabalho da carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal do Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes, I. P.

1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º, 33.º e 35.º 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, obtida a devida autori-
zação através do despacho n.º 318/2022/SEO, de 28 de janeiro, da Secretária de Estado do Orça-
mento, e por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, I. P. 
(IMT, I. P.), de 30 de março de 2022, se encontra aberto procedimento concursal comum, pelo prazo 
de 15 dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), para o preenchimento de 3 (três) postos de trabalho, 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 3 (três) postos de trabalho, da 
carreira e categoria de técnico superior, no Departamento de Equipamentos e Infraestruturas de 
Transporte, nas funções relacionadas com a Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária às quais 
correspondem as seguintes funções:

Acompanhar e supervisionar as atividades das empresas de transporte ferroviário e do gestor 
da infraestrutura;

Avaliar processo de entrada em serviço de subsistemas ferroviários (via, sinalização, energia, 
material circulante), de novas instalações de sistemas de transporte integrado;

Acompanhar a atividade normativa relativa às aplicações ferroviárias;
Participar em reuniões de trabalho, a nível nacional e internacional, em matérias relativas ao 

caminho -de -ferro;
Organizar e manter atualizado registos e dados estatísticos relativos a estes sistemas de 

transporte;
Participar em ações de inspeção e fiscalização das atividades das empresas.

3 — Os candidatos devem estar habilitados com licenciatura em engenharia mecânica, ele-
tromecânica, eletrotécnica, eletrónica, civil ou afins.

4 — O aviso integral do procedimento concursal será publicitado, no prazo de 2 dias úteis a 
contar da data da presente publicação, na Bolsa de Emprego Público (BEP) (www.bep.gov.pt), e, 
por extrato, na página eletrónica do IMT, I. P., e em jornal de expansão nacional, nos termos do 
n.º 1 e do n.º 3 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

7 de abril de 2022. — A Diretora de Serviços de Administração de Recursos, Sandra Clara 
Calheiros Mendes Marques.
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