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 INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Aviso n.º 1991/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de quatro postos de 
trabalho da categoria de técnico superior da carreira de técnico superior do mapa de 
pessoal do IMT, I. P.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 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 ju-
nho e em cumprimento do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua versão 
atual, torna -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Mobilidade e dos 
Transportes, I. P. (IMT, I. P.), de 15 de dezembro 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 4 postos de trabalho na categoria técnico superior 
da carreira 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.

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 — Caraterização do posto de trabalho: Exercer com autonomia e responsabilidade funções 
de estudo, conceção e adaptação de métodos e processos científico -técnicos, designadamente: 
prestar suporte técnico junto dos utilizadores finais, planear, desenvolver e controlar projetos e 
manutenção de requisitos, elaborar projetos e soluções na área do atendimento multicanal (atendi-
mento online, por correio eletrónico, através de parcerias, telefónico e presencial), elaborar manuais 
de utilizador e gerir reclamações.

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 — Local de trabalho:

Ref.ª A — Nas instalações da Delegação Distrital de Viseu sitas na Rua Alexandre Herculano, 
Edifício Paulo VI, Lote 201 CV, 3510 -035 Viseu — 1 lugar;

Ref.ª B — Nas instalações da Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Centro sitas 
na Avenida Fernão de Magalhães, n.os 511 -513, 3000 -177 Coimbra — 1 lugar;

Ref.ª C — Nas instalações do Departamento de Atendimento e Apoio ao Utilizador da Di-
reção de Serviços de Sistemas de Informação sitas na Avenida Barbosa du Bocage, n.º 5, 
1000 -070 Lisboa — 2 lugares.

6 — Habilitações académicas exigidas: Licenciatura em direito, solicitadoria, ciências sociais 
e comunicação social.

7 — Perfil de competências: tem de ter capacidade e orientação para resultados; orientação 
para o Serviço Público para o planeamento e organização; realizar com empenho e rigor as mais 
diversificadas tarefas ou projetos, que lhes são distribuídos; otimização de recursos; conhecimen-
tos especializados e experiência; responsabilidade e compromisso com o serviço; relacionamento 
interpessoal; tolerância à pressão e contrariedades; trabalho de equipa e cooperação; adaptação 
e melhoria contínua; iniciativa e autonomia.

8 — 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, na sua versão atual.
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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.

29 de dezembro de 2021. — A Diretora de Serviços de Administração de Recursos, Sandra 
Clara Calheiros Mendes Marques.
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