
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202205/1021
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:

Assegurar todos os procedimentos, incluindo contratuais, necessários à
realização de obras públicas de remodelação nas instalações do IMT, I.P. bem
como nos locais de atendimento ao público, tendo em vista a melhoria das
condições de trabalho e a uniformização das características estéticas e do aspeto
exterior dos locais de atendimento.

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: Arquitetura e Engenharia Civil

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Arquitectura, Artes Plásticas e Design Arquitectura Arquitectura

Tecnologias Civil Engenharia Civil

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto da 
Mobilidade e dos 
Transportes, I.P.

3 Avenida Elias Garcia, 
n.º 103

Lisboa 1050098 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 3

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Conhecimentos e experiência profissional na área da legislação e procedimentos 
administrativos de contratação pública e empreitadas de obras públicas;
Preferencialmente com conhecimentos genéricos no que se refere à legislação da 
atividade do IMT, I.P.;
Conhecimentos de informática na óptica do utilizador, em especial Word, Excel e 
Autocad;
Disponibilidade para trabalhar fora da área de residência, em horários acrescidos 
e fora do período normal;
Ser titular de carta de condução e disponibilidade para a condução de veículos 
do Estado;
Capacidade de trabalho, de gestão de projetos bem como do seu controlo 
monitorização;
Ter forte espírito de equipa, bom relacionamento interpessoal e estabilidade 
emocional.

Envio de Candidaturas para: recrutamento@imt-ip.pt - com menção no Assunto: “Mobilidade 3TS/DRP/2022"
Contacto: Departamento de Recursos Humanos - recrutamento@imt-ip.pt

Data Publicitação: 2022-05-27
Data Limite: 2022-09-30

Texto Publicado

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

Observações

O Local de Trabalho pode ser ainda em qualquer Capital de Distrito de Portugal Continental, desde que o trabalhador/a tenha 
disponibilidade para deslocações frequentes à sede do IMT, em Lisboa, para além das necessárias no âmbito das funções.

As candidaturas devem ser instruídas com a seguinte documentação:
1. CV atualizado;
2. Declaração do serviço de origem indicando a relação jurídica de emprego detida, a carreira, categoria e posição remuneratória 
em que se encontra integrado;
3. Cópia do certificado de habilitações;
4. Outros documentos que considere convenientes para a candidatura em apreço.
A seleção dos candidatos/as será efetuada com base na análise curricular e complementada com entrevista, sendo apenas 
convocados/as para a realização da entrevista os candidatos/as cujo currículo revele experiência adequada ao exercício das 
funções.

As vagas não ocupadas em um dos locais revertem para vagas nos restantes locais, para os candidatos/as que detenham o perfil 
indicado.

Venha fazer parte do Futuro da Mobilidade!

Formação Profissional
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