
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202301/0022
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

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

Orgão / Serviço: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A detida no lugar de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Técnico de Estatística: 
Exercício de funções de elevado grau de qualificação, responsabilidade, 
autonomia e especialização na área da estatística a nível nacional, europeu e 
internacional, designadamente:
• Analisar dados estatísticos e elaborar relatórios de apresentação de resultados 
para apoio à decisão;
• Conceber metodologias adequadas à realização das operações estatísticas, 
bem como no estudo, conceção, investigação e desenvolvimento de 
metodologias mais adequadas à produção e difusão de estatísticas oficiais;
• Planear, controlar a qualidade da execução das operações estatísticas;
• Gerir o sistema de metainformação, conceber estratégias de amostragem e de 
estimação;
• Desenvolver sistemas integrados para processamento e utilização partilhada de 
dados estatísticos;
• Recolher, analisar e estimar variáveis sobre o setor da mobilidade e dos 
transportes;
• Elaborar pareceres e estudos de elevado grau de responsabilidade, autonomia 
e especialização inerentes à prossecução das atribuições do IMT, I.P.;
• Concretizar ações de cooperação estatística especializada e integração no 
sistema estatístico europeu e nas organizações internacionais afins.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Estatística, Matemática, Economia, Gestão, Engenharias

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Ciências Estatística Produção da Informação Estatística e 
Estudos de Mercados

Ciências Matemática Matemática Aplicada à Gestão 

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Economia

1



Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Gestão

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                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: • Preferencialmente com experiência comprovada, pelo menos de dois anos, em 
análise e apresentação de dados estatísticos;
• Preferencialmente com formação em PowerBI;
• Domínio de ferramentas informáticas (Word, Excel, PowerPoint); 
• Elevada orientação para resultados;
• Capacidade de trabalho em equipa;
• Elevado sentido de responsabilidade para com o serviço e orientação para o 
serviço público;
• Comprovada capacidade de organização e planeamento;
• Elevada capacidade de análise da informação e elevado sentido crítico.

Envio de Candidaturas para: recrutamento@imt-ip.pt - com menção no Assunto: “Mobilidade 1TS/EST/2023"
Contacto: Departamento de Recursos Humanos - recrutamento@imt-ip.pt

Data Publicitação: 2023-01-02
Data Limite: 2023-01-31

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Venha Fazer Parte do Futuro da Mobilidade!

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2



3


