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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 3688/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de tra-
balho da categoria e carreira de técnico de informática, do mapa de pessoal do Instituto 
da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

1 — Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua última redação conjugado com os 
artigos 27.º, 28.º e 32.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, e no seguimento da deliberação 
do Conselho Diretivo de 28 de dezembro de 2021, torna -se pública a abertura de concurso interno 
de ingresso para ocupação de 1 (um) posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal 
do IMT, I. P., com relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a categoria de técnico de informática de grau 1, 
nível 1, da carreira não revista de técnico de informática.

2 — De acordo com a alínea k) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
não podem ser admitidos candidatos que cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, 
sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal deste instituto idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação 
se destina este procedimento.

3 — Caraterização do posto de trabalho: Conforme a caraterização específica constante do 
mapa de pessoal do Instituto da Mobilidade e Transportes, I. P., descrita na íntegra, no respetivo 
aviso integral.

4 — Local de trabalho: Departamento de Atendimento e Apoio ao Utilizador da Direção de 
Serviços de Sistemas de Informação sito na Avenida Barbosa du Bocage, n.º 5, 1000-070 Lisboa.

5 — Habilitações académicas exigidas: Os candidatos deverão ser detentores de pelo menos 
15 unidades de crédito ou curso tecnológico adequado, curso das escolas profissionais ou curso 
que confira certificado de qualificação de nível III em áreas de informática, nos termos da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 97/2001 de 26 de março.

6 — Perfil de competências: tem de ter capacidade e 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; relacionamento interpessoal; 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.

7 — O aviso integral do concurso interno será publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP) 
acessível em www.bep.gov.pt, por extrato, na página eletrónica do IMT, I. P. www.imt-ip.pt, e 
em jornal de expansão nacional, por extrato nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019.

2 de fevereiro de 2022. — A Diretora de Serviços de Administração de Recursos, Sandra Clara 
Calheiros Mendes Marques.
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