
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202207/0731
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 na origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

1. Participar em projetos externos, em parceria, integrando tratamento e/ou 
digitalização do acervo;
2. Sistema de gestão documental EDOCLINK;
3. Organizar e/ou participar em processos de transferência de documentação;
4. Promover o acesso integrado à informação arquivística, de acordo com as 
normas e orientações de descrição arquivística e eliminação de documentos;
5. Participação em ações de formação;
6. Preservação do património documental e de promoção de boas práticas, bem 
como em projetos de preservação digital;
7. Higienização de documentação, acondicionamento em unidades de instalação 
e o seu respetivo armazenamento;
8. As funções correspondentes aos postos de trabalho a prover, que poderão, no
entanto, ser executadas fora da área geográfica das instalações daquele serviço, 
sempre
que ocorram situações que assim o exijam, pelo que se requer disponibilidade 
para
deslocações.
9. A descrição das funções não prejudica a atribuição ao trabalhador de outras
funções, não expressamente mencionadas, que lhe sejam afins ou 
funcionalmente ligadas,
para as quais o trabalhador detenha qualificação profissional adequada. 

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: Licenciatura em Ciências da Informação e da Documentação

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências da Comunicação e Informação Documentação e Arquivística

Locais de Trabalho

1



Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção Regional 
de Mobilidade e 
Transportes do 
Alentejo

1 Parque Industrial e 
Tecnológico Rua 
Arquiminio Caeiro

Quinta do Cruzeiro 7000171 ÉVORA Évora                   
               

Évora                   
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador e da legislação 
existente na área de arquivo;
Orientação para o serviço público;
Análise da informação e sentido crítico;
Iniciativa e autonomia;
Otimização de recursos;
Trabalho em equipa e cooperação.

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

Data Publicitação: 2022-07-22
Data Limite: 2022-08-05

Texto Publicado

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

Observações

O local de trabalho será nas instalações da Direção de Serviços de Repositório Institucional (DSRI), sitas na mesma morada que a 
Direção Regional da Mobilidade e dos Transportes do Alentejo.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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