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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Aviso n.º 15427/2022

Sumário: Abertura procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de tra-
balho da carreira e categoria de técnico superior.

1 — Nos termos do disposto nos números 1 a 3 do artigo 30.º e no artigo 33.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, 
por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.), 
de 20 de julho de 2022 se encontra aberto procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data de publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público, para o 
preenchimento de dois postos de trabalho na categoria de técnico superior da carreira de técnico 
superior, 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 na Direção de Serviços de 
Sistemas de Informação, que é uma unidade orgânica central do IMT, I. P.

2 — Âmbito de recrutamento: O recrutamento é efetuado de entre trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do 
n.º 3 do artigo 30.º, da Lei do Trabalho em Funções Públicas.

3 — Caracterização do posto de trabalho: Para além das funções descritas no conteúdo fun-
cional da carreira/categoria, a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, cabe ao técnico superior 
desempenhar funções da parametrização, definição de requisitos de negócio, implementação, 
formação de utilizadores e acompanhamento de aplicações transversais no âmbito da gestão 
documental e plataformas de gestão de recursos humanos.

4 — A descrição do conteúdo funcional do posto de trabalho, não prejudica a atribuição ao 
trabalhador de funções afins ou funcionalmente ligadas, para as quais detenha qualificação profis-
sional adequada e que não impliquem desvalorização profissional.

5 — Habilitações académicas exigidas: Licenciatura.
6 — Local de trabalho: Nas instalações da Direção de Serviços de Sistemas de Informação 

sitas na Avenida Barbosa du Bocage, n.º 5, em Lisboa.
6.1 — As funções correspondentes aos postos de trabalho a prover poderão, no entanto, ser exe-

cutadas fora da área das instalações daquela direção sempre que ocorram situações que assim o exijam.
6.2 — O trabalhador encontra -se também adstrito às deslocações indispensáveis à sua for-

mação profissional.
7 — Perfil de competências: Orientação para resultados e para o serviço público; capacidade 

de análise da informação e sentido crítico; planeamento, organização, iniciativa e autonomia; realizar 
com empenho e rigor as tarefas que lhe são distribuídas; tolerância à pressão e contrariedades; 
trabalho de equipa e cooperação; adaptação e aprendizagem contínua; conhecimentos de infor-
mática na ótica do utilizador; disponibilidade para deslocações ao estrangeiro.

8 — O aviso integral do procedimento concursal será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(BEP) acessível em www.bep.gov.pt, na página eletrónica do IMT, I. P. nos termos do artigo 11.º 
da Portaria n.º 125 -A/2019.

9 — Na tramitação do presente procedimento concursal serão cumpridas as disposições 
constantes no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril 
de 2016, relativamente ao tratamento de dados pessoais.

20 de julho de 2022. — O Conselho Diretivo: Eduardo Elísio Silva Peralta Feio, presidente —
Maria da Luz Rodrigues António, vogal — Pedro Miguel Guerreiro Silva, vogal.
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