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ASSISTENTE OPERACIONAL – Refª 21/2018 

Modalidade de Admissão: Contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo para a carreira assistente 

operacional para exercer funções de motorista (M/F) - 1 posto de trabalho 

Remuneração: A negociar. 

Métodos de seleção: Avaliação curricular e entrevista, podendo ser complementada com provas de 

conhecimento. 

Formalização das candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas em requerimento (formato livre) 

dirigido à Reitora do ISCTE – IUL, acompanhadas de Curriculum Vitae, fotocópia de documentos comprovativos 

dos requisitos de admissão, da formação e da experiência profissional. As candidaturas devem ser entregues 

pessoalmente ou enviadas por e-mail para recrutamento@iscte-iul.pt. Deve, obrigatoriamente, ser mencionada 

a Ref.ª do concurso a que se candidata. Caso pretenda concorrer a mais do que um concurso deve instruir os 

competentes processos de candidatura. 

Prazo de entrega das candidaturas: 10 dias úteis, a contar da publicação do anúncio no jornal Diário de Notícias. 

Funções a desempenhar: 

• Condução do veículo do ISCTE-IUL nomeadamente para transporte de membros da equipa reitoral e 

transporte de objetos e documentos; 

• Condução de veículo ligeiro de passageiros adotando medidas adequadas à prevenção ou solução de 

qualquer incidente, para garantir a segurança dos mesmos; 

• Verificação e manutenção básica do veículo (verificação do nível de óleo, combustível, calibragem dos pneus 

e nível de água), comunicação de falhas e solicitação dos reparos necessários;  

• Zelar pela conservação e limpeza da viatura;  

• Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua função, conforme 

necessidade ou critério do superior hierárquico. 

Requisitos de admissão: 

Gerais 

• Escolaridade mínima obrigatória; 

• Carta de condução categoria B. 

Especiais 

• Experiência profissional mínima de três anos na função de motorista; 

• Carta de condução há mais de cinco anos; 
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• Registo Criminal sem incidentes; 

• Noções básicas de língua inglesa. 

Perfil pretendido: 

• Apresentação pessoal cuidada; 

• Boa comunicação; 

• Sentido de responsabilidade, nomeadamente em relação às normas de trânsito. 




