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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 6652/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de traba-
lho da carreira e categoria de assistente técnico.

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 25 
de agosto de 2021 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 1 posto de trabalho na categoria assistente técnico superior da carreira assistente técnico, previsto 
e não ocupado do 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 Gestão de Contratos e 
Concessões, 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 de acordo com os respetivos perfis de competências: 
o descrito no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e conforme a caracterização específica descrita na íntegra, no respetivo aviso integral.

4 — Local de trabalho: Direção de Serviços de Gestão de Contratos e Concessões, que é um ser-
viço central do IMT, I. P., com instalações sitas na Avenida Barbosa du Bocage, n.º 5, 1000 -070 Lisboa.

5 — Habilitações académicas exigidas: os candidatos deverão ser detentores de nível ha-
bilitacional de grau de complexidade funcional 2 (12.º ano de escolaridade ou curso que lhe seja 
equiparado).

6 — O aviso integral do procedimento concursal será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(BEP) acessível em www.bep.gov.pt, por extrato, na página eletrónica do IMT, I. P., nos termos dos 
n.os 1 e 3 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

7 — 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.

23 de março de 2022. — A Diretora de Serviços de Administração de Recursos, Sandra Clara 
Calheiros Mendes Marques.
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