
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202209/0248
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: Possibilidade de valorização remuneratória nos termos do n.º 3 do artigo 136.º 
do DL n.º 53/2022

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Desempenho de funções de Examinador de condução: avaliar as capacidades, 
conhecimentos, aptidões e comportamentos dos candidatos a condutor, para 
exercerem, a condução na via pública; observar a destreza do candidato, a 
capacidade de manobrar os diferentes comandos, o domínio da legislação e 
regras de trânsito; preencher o relatório com a decisão final de aprovado ou 
reprovado, fundamentando a decisão de facto e de direito; transmitir ao 
candidato a condutor, o resultado de avaliação de forma clara e precisa, na 
presença do instrutor.
O posto de trabalho implica a frequência do curso de Examinador e a assinatura 
do pacto de permanência por três anos no IMT.

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: Área Temática Ignorada

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção Regional 
de Mobilidade e 
Transportes do 
Algarve

3 Rua Aboim Ascensão, 
n.º 10-14  

Faro 8004025 FARO Faro                     
              

Faro                     
              

1



Total Postos de Trabalho: 3

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Ser detentor da carreira de Técnico Superior ou afim.
Ser titular da categoria B de carta de condução, pelo menos. Demonstrar 
conhecimento da legislação que a função exige e que dá suporte a um bom 
desempenho. Possuir elevada capacidade de organização e método de trabalho, 
concretizando com eficácia e eficiência os objetivos que lhe forem definidos. 
Possuir espírito de equipa e cooperação, demonstrando atitude facilitadora do 
relacionamento. Possuir capacidade para agir respeitando critérios de 
honestidade e integridade, assumindo a responsabilidade dos seu atos, tratando 
de forma justa e imparcial todos os cidadãos.

Envio de Candidaturas para: recrutamento@imt-ip.pt
Contacto: recrutamento@imt-ip.pt

Data Publicitação: 2022-09-08
Data Limite: 2022-10-20

Texto Publicado

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

Observações

Deve acompanhar a candidatura o CV atualizado e declaração do serviço de origem contendo indicação da relação jurídica de 
emprego público e posição remuneratória, bem como cópia do certificado de habilitações e outros documentos que entenda 
relevantes. 
Tratando-se de um recrutamento por mobilidade na categoria, os candidatos mantêm a sua posição remuneratória. 

Possibilidade de valorização remuneratória nos termos do n.º 3 do artigo 136.º do DL n.º 53/2022 (Execução Orçamental), 
autorizado por despacho de 28-09-2022 do Secretário de Estado das Infraestruturas.

Apenas serão contactados os candidatos selecionados para a entrevista de seleção.

Os dados pessoais recolhidos são os necessários, única e exclusivamente, para a apresentação de candidatura ao presente 
procedimento. Os documentos apresentados no âmbito do presente procedimento concursal constituem-se como documentos 
administrativos, pelo que o acesso aos mesmos se fará em respeito da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação. O 
IMT, I.P. assinou o Pacto para a Conciliação, no âmbito do Programa 3 em Linha - Conciliação da Vida Pessoal, Familiar e 
Profissional.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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