
Ref.ª RH01/21 
RECRUTAMENTO 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (M/F) 
Duas Vagas 

(publicado em 23 de fevereiro de 2021) 
 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:  
Principais responsabilidades:  

-Vigiar e controlar as áreas de estacionamento e assegurar a fiscalização e notificação do 
cumprimento das disposições do Código da Estrada, das normas constantes de legislação 
complementar e dos Regulamentos e Posturas Municipais relativos ao estacionamento público 
pelos veículos estacionados;  
-Assegurar a autuação dos transgressores, a sua notificação, a emissão de avisos e autos, o 
bloqueamento, desbloqueamento, remoção e o exercício das demais competências necessárias 
para o eficaz cumprimento das suas funções.  
-Prestar apoio e informação aos utentes;  
-Verificar e registar o estado de conservação e funcionamento dos equipamentos e da sinalização 
existente;  
-Informar das ocorrências e da utilização do espaço de estacionamento;  
-Assegurar as operações de coleta;  
- Assegurar funções de agente de fiscalização de parque sempre que necessário;  
-Assegurar a informação e receção de documentação de utentes, nos vários serviços da empresa, 
quando solicitado. 
 
PERFIL DO CANDIDATO 
 
Os requisitos gerais de admissão, são os seguintes: 
-Idade igual ou superior a 18 anos; 
-Habilitações literárias e/ou profissionais exigidas para a função; 
-Inexistência de impedimento legal; 
-Aptidão psicofísica para o desempenho da função, apurada em exame médico; 
 
Os requisitos específicos de admissão são os seguintes:  
- Só serão admitidos/as candidatos/as com o 12º ano de escolaridade e com certificado de 
formação de agente de fiscalização de estacionamento com aproveitamento, ou com o 9º ano de 
escolaridade mas com exercício da função, comprovada, pelo período de três anos;  
 
LOCAL: As funções serão desempenhadas no concelho da Maia 
 
TIPO DE CONTRATO: Contrato de Trabalho por tempo indeterminado 
REMUNERAÇÃO BASE MENSAL: De acordo com o Acordo de Empresa em vigor na empresa 
 
PRAZO DE CANDIDATURA:  
Contato: Envie-nos a sua candidatura com indicação da ref.ª RH01/21 através do endereço 
geral@emem.pt ou para Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM, Praça Doutor 
José Vieira de Carvalho, Torre Lidador, 14º piso, 4470-202 Maia até à data limite de 2 de março 
de 2021. 

 
      

 


