
 
 

 

Anúncio  
Ref.ª JUR-DFC/2017 

 

Por Deliberação do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos 

Transportes (AMT), de 07/12/2017 (Deliberação N.º AMT-D079/2017), foi determinada 

a abertura de procedimento destinado ao preenchimento de um lugar de Técnico 

Superior na Direção de Fiscalização e Contencioso da AMT, em regime de cedência de 

interesse público, nos termos do artigo 241.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho. 

 

Habilitações literárias exigidas 

- Licenciatura em Direito. 

 

Requisitos de admissão preferenciais 

- Experiência contínua em prática forense superior a 3 (três) anos; 

- Inscrição como advogado(a) na respetiva Ordem Profissional há pelo menos 3 (três) 

anos. 

 

Responsabilidades / Tarefas 

- Participar na análise, tratamento e resposta a reclamações; 

- Elaborar pareceres jurídicos sobre os diversos temas colocados pelos utentes 

reclamantes e, em especial, no que respeita ao quadro legal aplicável aos setores 

regulados pela AMT;  

- Acompanhar procedimentos de mediação e outras formas de resolução de conflitos 

existentes entre os utentes e os operadores; 

- Participar em outras atividades da responsabilidade da Direção de Fiscalização e 

Contencioso. 

 

Vencimento 

- A fixar de acordo com a tabela remuneratória em vigor na AMT atendendo ao conteúdo 

funcional do lugar a preencher. 

 



 
 
Formalização e prazo de entrega das candidaturas 

A seleção será efetuada por avaliação curricular e entrevista, devendo para o efeito ser 

remetidos os seguintes elementos: 

i. Proposta de candidatura; 

ii. Certificado de habilitações académicas; 

iii. Declaração de vínculo; 

iv. Declaração de funções; 

v. Curriculum Vitae datado e assinado. 

 

As candidaturas terão de ser remetidas até ao dia 12 de janeiro de 2018 através do 

endereço eletrónico dar@amt-autoridade.pt, fazendo menção expressa ao 

procedimento a que se candidata através da indicação da respetiva referência. 

 

Apenas será contactado o candidato selecionado após a aplicação dos métodos de 

seleção indicados (avaliação curricular e entrevista). 

 

 

Lisboa, 19 de dezembro de 2017 
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