
Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto da 
Mobilidade e dos 
Transportes, I.P.

1 Avenida Elias Garcia, n.º 103 Lisboa 1050098 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Código da Oferta: OE202206/0196
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Ministério das Infraestruturas e da Habitação

Organismo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 1ºgrau

Área de Actuação:
Direção de Serviços de Fiscalização e cumprimento das competências 
estabelecidas no artigo 8.º dos estatutos do IMT, aprovados pela Portaria n.º 
209/2015, de 16 de julho.

Remuneração: 3023,18
Sumplemento Mensal: 314.95 EUR

Conteúdo Funcional:

Dirigir e coordenar a Direção de Serviços de Fiscalização do IMT, I.P.:
a) Efetuar ações de fiscalização e inspetivas no âmbito das atividades, 
empresariais e profissionais, cuja regulamentação e fiscalização se insiram no 
âmbito das atribuições do IMT, I. P.;
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 e participações relativos às infrações verificadas, tipificadas nos regimes 
jurídicos das atividades sujeitas à jurisdição do IMT, I. P.;
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 a 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.

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Preferencialmente em Direito, Engenharia Mecânica ou afins

Perfil:

a) Experiência profissional igual ou superior a 6 anos na área de competência do 
cargo a prover, conhecimentos na área da inspeção e fiscalização das atividades 
cuja regulamentação se insira no âmbito das atribuições do IMT, domínio técnico 
da área de atuação referida no artigo 8.º dos estatutos do IMT, aprovados pela 
Portaria n.º 209/2015, de 16 de julho;
Competências: Orientação para resultados; capacidade de decisão; 
responsabilidade e compromisso com o serviço e desenvolvimento e motivação 
dos colaboradores.

Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular e Entrevista pública cumulativamente.

Composição do Júri:

Presidente – Dr. Pedro Miguel Guerreiro Silva, Vogal do Conselho Diretivo do 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
1.ª Vogal efetiva - Dra. Anabela Resende Arraiolos e Silva, Diretora da Unidade 
de Fiscalização de Trânsito e Contraordenações, dirigente intermédio de 1.º 
grau, da ANSR;
2.ª Vogal efetiva - Professora Doutora Patrícia Jardim Trindade Martins da 
Palma, docente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa.

Detalhe de Oferta de Emprego
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Apresentação de Candidaturas

Local: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., Av. Elias Garcia, 103, Lisboa 
Formalização da Candidatura: 1. Os(as) interessados(as) deverão apresentar as suas candidaturas no prazo de 10 dias 

úteis a contar da data de publicitação deste aviso na bolsa de emprego público, mediante 
requerimento, com a indicação da
referência/código do concurso a que se candidatam, dirigido ao Presidente do Conselho 
Diretivo do IMT, I.P. e contendo os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, data de nascimento, sexo, nacionalidade, número de 
identificação fiscal, residência, telefone, endereço postal e eletrónico);
b) Indicação do nível habilitacional bem como da área de formação académica e profissional;
c) Indicação da carreira ou cargo que exerce e o tempo de serviço na categoria ou cargo, na 
carreira e na função pública;
d) Quaisquer outros elementos que os(as) candidatos(as) considerem passíveis de influir na 
apreciação do seu mérito, os quais só serão tidos em conta pelo júri se devidamente 
comprovados.
2. Os requerimentos de admissão ao procedimento deverão ser acompanhados dos 
seguintes documentos:
a) Curriculum vitae atualizado, datado e assinado;
b) Documentos comprovativos dos requisitos habilitacionais, da experiência profissional e da 
formação profissional;
c) Declaração, passada e autenticada pelo respetivo serviço, da qual constem, de maneira 
inequívoca, a
natureza do vínculo, a carreira/categoria a que pertence e ainda a antiguidade na categoria, 
carreira e função pública.
3. Os requerimentos deverão ser remetidos, através de correio eletrónico, para o endereço 
recrutamento@imt-ip.pt até ao término do prazo.
4. Os candidatos serão notificados para a realização da entrevista, bem como do resultado 
do procedimento concursal, não havendo lugar à audiência de interessados, conforme 
estabelece, n.º 13 do art.º 21.º da Lei n.º 2/2004¸de 15 de janeiro, na sua redação atual.

Contacto: Departamento de Recursos Humanos - recrutamento@imt-ip.pt

Data de Publicação 2022-06-03
Data Limite: 2022-06-22

Observações Gerais: Venha Fazer Parte do Futuro da Mobilidade!

Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 

pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Requisitos de Nacionalidade: Sim

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social: Aviso n.º 11432/2022, DR.º 108/2022 de 03-06, 2.ª série / Público de 05-06
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