1 OPERADOR DE VTS (M/F)
A APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. admite
vir a reforçar o seu quadro de pessoal com 1 Operador de VTS

Requisitos obrigatórios
•

•
•
•
•
•

Ter nacionalidade portuguesa, de um dos Estados-membros da Comunidade Europeia ou Espaço Económico
Europeu ou ainda dos países que consagram a igualdade de tratamento com os cidadãos/ãs nacionais, em
matéria de livre exercício de atividades profissionais;
Ter conhecimentos da língua portuguesa, falada e escrita, comprovados, no caso de candidatos/as
estrangeiros, por exame prestado por júri a nomear pela APSS, SA;
Possuir bons conhecimentos de inglês escrito e falado;
Ser titular de um Certificado válido de Operador de Controlo de Tráfego Marítimo emitido pela Autoridade
Nacional de Controlo de Tráfego Marítimo;
Inexistência de impedimento legal comprovado por certificado de registo criminal;
Idade não inferior a 18 anos (aferida à data de 31.12.2020);

A falta de requisitos obrigatórios implica a exclusão do procedimento concursal.
Requisitos preferenciais:
•
Experiência anterior no exercício de funções de Operador de Controlo de Tráfego Marítimo em VTS costeiros
e portuários.
•
Conhecimentos em tecnologias de informação e comunicação (Microsoft Office em sistema operativo
Microsoft Windows);
•
Curso de Operador MRCC/VTS;
•
Curso de operação do sistema VTS Wartsila Navi-Harbour;
•
Residência no Concelho de Setúbal ou na Margem Sul do Rio Tejo;
•
Disponibilidade para trabalhar em regime de turnos permanente total, em horário de trabalho com 40 horas
semanais.
Em caso de empate, será dada preferência ao género menos representado na carreira e à menor idade;
Métodos de Seleção
•
•

Avaliação curricular com caráter eliminatório e sujeito a shortlist das/os primeiras/os 10 candidatas/os e
Entrevista profissional

Os/As candidatos/as selecionados/as para eventual contratação serão submetidos/as a Exames Médicos de Aptidão
Física e Psíquica e a Testes de Avaliação Psicotécnica, ambos com carácter eliminatório.
Remuneração
Valor correspondente ao grau de ingresso da carreira de Oficial da Marinha Mercante I no valor de €1.720,20, ou da
carreira de Oficial da Marinha Mercante II no valor de €1.460,70, conforme tabela salarial aplicável aos/às
trabalhadores/as das Administrações portuárias. Haverá ainda lugar ao abono de subsídio de turno, no valor
correspondente a 35% daquela remuneração e a subsídio de alimentação por cada dia efetivo de trabalho, no valor
de €11,00.

A integração numa ou noutra das carreiras dependerá do grau académico possuído pelo candidato:
•
Mestrado pós-Bolonha ou licenciatura pré-Bolonha ou tratando-se de candidato estrangeiro com grau
académico superior a que tenha sido conferida equivalência àquele grau, ou que tenha sido reconhecido
com esse nível – Oficial da Marinha Mercante I;
•
Licenciatura pós-Bolonha ou bacharelato pré-Bolonha ou tratando-se de candidato estrangeiro com grau
académico superior a que tenha sido conferida equivalência àquele grau, ou que tenha sido reconhecido
com esse nível.

Resposta até às 17:00h do 15º dia útil, a contar da data de divulgação do presente anúncio, para APSS, S.A.,
Praça da República, 2904-508 Setúbal, ou geral@portodesetubal.pt, com a referência “Candidatura a Operador de
VTS”, contendo:
A. Carta de apresentação
B. Curriculum Vitae detalhado e assinado
C. Certificado de registo criminal
D. Certificado de habilitações Literárias
E. Certificado válido de Operador de Controlo de Tráfego Marítimo emitido pela Autoridade Nacional de Controlo de
Tráfego Marítimo
F. Demais elementos tidos por relevantes
A falta de qualquer um dos documentos indicados nas alíneas B), D) e E) determina a exclusão da candidatura

