
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202111/0566

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Pendente

Nível Orgânico: Ministério das Infraestruturas e da Habitação

Orgão / Serviço: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.

Regime: Carreiras Não Revistas

Carreira: Técnico de Informática

Categoria: Qualquer

Grau de Complexidade: 0

Remuneração: A detida na carreira de origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Caracterização do posto de trabalho e perfil pretendido:
a) O posto de trabalho corresponde ao exercício de funções previstas na 
categoria de técnico de informática, grau 1, nível 1, cuja área de atividade se 
desenvolve no âmbito das competências do Departamento de Tecnologias de 
Informação e Comunicação da Direção de Serviços de Sistemas de Informação.
b) O perfil pretendido é o constante no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 
358/2002, de 3 de abril, que define os conteúdos funcionais das carreiras do 
pessoal de informática da administração pública, nomeadamente tarefas 
inerentes à área de infraestruturas tecnológicas. Incumbe-lhe ainda, 
especificamente, o exercício de atividades inerentes à prossecução das 
atribuições da respetiva unidade orgânica, designadamente:
i) Garantir o regular funcionamento dos sistemas aplicacionais que suportam o 
sistema de informação
global do IMT, I. P., de forma a assegurar a integração e a qualidade do mesmo;

ii) Garantir e monitorizar o funcionamento da infraestrutura de TIC do IMT, I.P 
(software, hardware,
comunicações e aplicações proprietárias);
iii) Garantir apoio aos utilizadores (help-desk);
iv) Garantir e manter a infraestrutura de hardware e software do IMT, I. P.;
v) Manter os sistemas de informação atualizados, de acordo com a legislação em 
vigor e através de
procedimentos de avaliação e revisão dos mesmos;
vi) Efetuar outras tarefas necessárias na área de atuação da Direção de Serviços 
de Sistemas de
Informação;
vii) Participação nas várias fases do processo de desenvolvimento aplicacional, 
elaboração de testes,
suporte na implementação e passagem a produção, elaboração de 
documentação técnica, formação e
suporte de segunda linha;
viii) Levantamento de requisitos com a área de negócio no sentido de um melhor 
planeamento e
implementação de soluções aplicacionais de apoio à gestão;
ix) O candidato deverá possuir conhecimentos de linguagem SQL (Structured 
Query Language), de
ambientes Ms. Windows e Ms. Office e respetiva resolução de problemas e de 
gestão e administração de
plataformas de avaliação de conhecimentos no âmbito das competências do IMT.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;
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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: Curso Tecnológico/Profissional/Outros nível III

Descrição da Habilitação Literária: Curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso que confira 
qualificação de nível III

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Sistemas e Informática / Multimédia / 
Telecomunicações 

Informática e Comunicações 

Tecnologias Sistemas e Informática / Multimédia / 
Telecomunicações 

Sistemas Informáticos

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

1050098 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 3

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

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

Contacto: DRH, e-mail: recrutamento@imt-ip.pt

Data Publicitação: 2021-11-24

Data Limite: 2021-12-17

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

A candidatura deve ser acompanhada com o CV atualizado, certificado de habilitações e declaração comprovativa da relação 
jurídica por tempo indeterminado, carreira e categoria detidas, e posição remuneratória. 
Deverá mencionar no Assunto o Código da Oferta BEP.
Apenas serão contactados os candidatos selecionados para a entrevista de seleção.
A mobilidade é destinada aos candidatos já integrados na carreira de Técnico de Informática.
Venha fazer parte do Futuro da Mobilidade!

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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