
 

Recrutamento interno/externo de trabalhador – 
Administrativo / Gestor de Frota Automóvel 
 

1. Perfil pretendido: 

a) 12.º Ano de escolaridade ou Curso Técnico Mecânica Automóvel (preferencial) 

b) Carta de condução de automóveis ligeiros (obrigatória) ou pesados (preferencial) 

c) Conhecimentos de MS Office na ótica do utilizador 

d) Capacidade de resistência à pressão e autonomia; sentido de responsabilidade 

e rigor na execução de tarefas; boa capacidade de relacionamento interpessoal 

e de trabalho em equipa; assiduidade, pontualidade e flexibilidade. 

 

2. O/a candidato/a irá assumir as seguintes responsabilidades: 

a) Analisar e negociar orçamentos de intervenções; 

b) Conferir faturas de manutenções/reparações; visitar oficinas para 

acompanhamento de reparações; 

c) Registar e analisar os gastos com as viaturas; análises de causa de avarias para 

manutenção de melhoria/curativa; 

d) Assegurar que a viatura se encontra em perfeitas condições de utilização 

devendo, sempre que necessário, alertar a Coordenadora de Transportes para 

as diversas necessidades das mesmas, nomeadamente troca de pneus, 

manutenções diversas e reparações; 

e) Agendar intervenções de manutenção preventiva e corretiva com as oficinas, 

inspeções obrigatórias; 

f) Proceder regularmente a uma inspeção visual e verificar estado de pneus, 

sistema de travagem (desgaste dos discos e das pastilhas), nível do líquido de 

limpa-vidros, bom funcionamento dos faróis e lâmpadas, nível do líquido da 

direção assistida, nível do fluido no sistema de travagem, nível do líquido de 

refrigeração, nível do óleo do motor, nível de combustível e “adblue”; 

g) Verificar os sistemas de segurança, de retenção e de fixação; 

h) Verificar a documentação do veículo e materiais obrigados por lei (coletes, pneu 

sobressalente, entre outros); 

i) Sinalizar a necessidade de aquisição de produtos/materiais; 

j) Zelar pela limpeza das viaturas, visando manter o bom estado e conservação 

das mesmas; 

k) Formar os colaboradores aquando da sua integração na tarefa de condução; 



 

 

3. Local de trabalho: Porto e Gondomar. 

 

4. Horário de trabalho: 15 horas semanais (horário a definir). 

 

5. Data de admissão: 18 de julho de 2022 com contrato sem termo. 

 

6. Avaliação e Seleção: as candidaturas serão objeto de análise curricular, 

complementada por entrevista profissional de seleção. Apenas os/as 

candidatos/as pré-selecionados/as na análise curricular serão contactados/as 

para a realização da entrevista profissional. 

 

7. Formalização da candidatura: enviar e-mail para recrutamento.rh@appc.pt, até 

17 de junho de 2022, com indicação de “Administrativo / Gestor de Frota 

Automóvel”, acompanhado de carta de motivação, Curriculum Vitae, certificado 

de habilitações literárias e outros documentos que o/a candidato/a justifique 

serem pertinentes para a análise da sua candidatura. 

 

8. Recrutamento interno: tendo já vínculo à APPC o/a candidato/a está 

dispensado de apresentar Curriculum Vitae e certificado de habilitações; a ser 

selecionado o/a trabalhador/a mantém a categoria profissional, a carga horária e 

vencimento. 

 

 

Porto, 31 de maio de 2022 
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