
RECRUTAMENTO - IMob 2017 O INE vai realizar o Inquérito à Mobilidade, que terá lugar entre outubro 
e dezembro de 2017, nas Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa.

O inquérito tem como objetivo caracterizar as deslocações realizadas 
pela população residente nas áreas referidas. Os resultados serão 
relevantes para avaliar e projetar as políticas públicas de mobilidade 
e transportes. 

Candidate-se! 

Envie e-mail para mob@ine.pt

1. Entrevistadores/as com Funções de Recolha (EFR)
 
  Ref° EFR-AMP 
 (Área Metropolitana do Porto)

 Ref° EFR-AML 
 (Área Metropolitana de Lisboa)

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

Recolher e registar dados 
junto dos alojamentos, na área 
geográfica atribuída, entre 
outubro e dezembro  
de 2017 (EFR);

Planificar o trabalho de campo, 
fazer pontos de situação 
e resolver situações mais 
complexas, com o apoio do/a 
Entrevistador/a com Funções de 
Acompanhamento (EFA).

ENTREVISTADORES/AS ÁREAS DO PORTO E DE LISBOA

PERFIL

	 Idade igual ou superior a 18 anos;

	 Habilitações mínimas ao nível do ensino secundário;

	 Disponibilidade de tempo adequada (incluindo fins de semana);

	 Residência próxima da área de trabalho e conhecimento da geografia 
local;

	 Competências ao nível da utilização de TIC-Tecnologias de 
Informação e Comunicação;

	 Capacidade para estabelecer contactos interpessoais, ser cordial, 
metódico e rigoroso.

O INE recruta Entrevistadores/as,  
em regime de prestação de  
serviços, para as duas funções 
indicadas (1 e 2).

eurostat



Os/as Entrevistadores/as serão contratados/as em regime de prestação de serviços, o que implica:

	 Estar coletado/a ou poder coletar-se nas Finanças como trabalhador/a independente (“recibo verde”) ou reunir 
as condições para recorrer a um “Ato Isolado”;

	 Provar que não possui dívidas às Finanças e à Segurança Social;

	Não estar aposentado pelo Regime Geral da Segurança Social nem pela Caixa Geral de Aposentações;

	 Possuir o seguinte equipamento:

	Microcomputador (portátil ou tablet) com o mínimo de  8,9 polegadas de ecrã; 

	 Acesso a internet móvel com velocidade real disponível e adequada (requisito não obrigatório).

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

Acompanhar e apoiar os/as 
Entrevistadores/as com Funções 
de Recolha (EFR), nos diversos 
momentos do trabalho, fazendo a 
ligação entre estes e a supervisão 
do INE, garantindo o cumprimento 
dos prazos e a qualidade dos 
dados;

Reunir com os/as 
Entrevistadores/as da sua área 
geográfica para planeamento 
do trabalho, pontos de situação 
e resolução de situações mais 
complexas.

2. Entrevistadores/as com Funções de Acompanhamento (EFA)

 Ref° EFA-AMP 
 (Área Metropolitana do Porto)

 Ref° EFA-AML  
(Área Metropolitana de Lisboa)

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO  (EFA E EFR)

CANDIDATURAS

A candidatura deverá ser formalizada referindo a(s) referência(s) acima indicadas, até ao dia 31 de agosto, através 
do envio de e-mail para mob@ine.pt

As candidaturas recebidas serão objeto de pré-seleção, sendo convocados/as para entrevista os candidatos/as que 
melhor se adequem ao perfil definido.

PERFIL

	 Idade igual ou superior a 18 anos;

	 Habilitações ao nível do ensino superior (preferencial);

	 Disponibilidade de tempo adequada (incluindo fins de semana);

	 Residência próxima da área de trabalho e conhecimento da geografia 
local;

	 Competências ao nível da utilização de TIC-Tecnologias de 
Informação e Comunicação;

	 Capacidade para estabelecer contactos interpessoais, ser cordial, 
metódico e rigoroso.

Candidate-se! 

Envie e-mail para mob@ine.pt
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