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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO

Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.

Aviso (extrato) n.º 19660/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de 
trabalho da carreira e categoria de técnico superior

Nos termos previstos do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alte-
rada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro e por despacho de 30 de julho de 
2021, do Presidente do Conselho Diretivo, licenciado Fernando Miguel dos Santos Batista, faz -se 
púbico que o Instituto dos Mercados Púbicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. vai proceder à 
abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), de procedimento concursal comum para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da 
carreira e categoria de técnico superior, previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado 
no Instituto dos Mercados Púbicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., na modalidade de contrato 
de trabalho em funções púbicas por tempo indeterminado.

1 — Nível Habilitacional — Licenciatura em Direito, não havendo possibilidade de substituição 
do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

2 — Caracterização do posto de trabalho — Exercício de funções inerentes à carreira e ca-
tegoria de técnico superior, com grau de complexidade 3, de acordo com o constante no anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na área jurídica e de contratação pública, na Direção Jurídica e 
de Contratação Pública.

3 — Requisitos preferenciais — Ser detentor de experiência comprovada na área de processos 
contraordenacionais ou disciplinares; capacidade de iniciativa, autonomia, inovação e dinamismo, 
responsabilidade e compromisso com o serviço; conhecimentos de informática na ótica do utiliza-
dor (designadamente, em ferramentas, ambiente Web, Excel, Word e PowerPoint); aptidão para o 
trabalho em equipa e para interagir e comunicar de forma assertiva com pessoas com diferentes 
características.

4 — O recrutamento é circunscrito a trabalhadores detentores de um vínculo de emprego 
púbico por tempo indeterminado.

5 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra -se disponível na 
Bolsa de Emprego Público, https://www.bep.gov.pt e na página eletrónica do Instituto dos Mercados 
Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., https://www.impic.pt, em Informação Institucional, no 
separador Procedimentos Concursais.

1 de outubro de 2021. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Miguel dos Santos 
Batista.

314624391 


