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Procuramos um profissional com os requisitos obrigatórios constantes do Decreto-Lei n.º 48/2002, 

de 2 de março, designadamente: 

• Ter nacionalidade portuguesa, de um dos Estados-Membros da Comunidade Europeia ou 
Espaço Económico Europeu ou ainda dos países que consagrem 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/as, por exame prestado perante júri a nomear pela autoridade 
portuária, nos termos do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 48/2002, de 2 de março; 

• Ser portador/a de cédula de inscrição marítima válida de acordo com a legislação aplicável; 
• Ter categoria mínima de piloto de 1.ª classe da marinha mercante nacional ou equivalente; 

• Reunir os requisitos de aptidão física e psíquica a que se refere o artigo 14.º do Decreto-Lei 
n.º 48/2002, de 2 de março. 

A falta de requisitos obrigatórios implica a exclusão do concurso. 

Os requisitos preferenciais são: 

• Experiência profissional em portos, na carreira de pilotagem; 

• Menor idade, preferencialmente inferior a 40 anos; 
• Mais tempo de comando com categoria de capitão da marinha mercante; 

• Mais tempo de comando; 
• Carta de capitão da marinha mercante; 

• Mais tempo de embarque como oficial da marinha mercante; 
• Em caso de empate, preferência pelo/a candidato/a de menor idade. 

 O método de seleção a adotar, será constituído por avaliação curricular, complementado por 

entrevista. 

O/A candidato/a selecionado/a para contratação será submetido/a a Exame Médico, com carácter 
eliminatório. 

Se reúne estas características, envie o seu CV para: 

recursoshumanos@portodeaveiro.pt ou para: 
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acompanhada de Curriculum Vitae, devidamente detalhado, anexando cópia de Certificado de 
Habilitações, cópia de Cédula Marítima, Declaração de Tempo de Embarque e outros elementos 

que forem considerados relevantes. 

Apenas serão consideradas as candidaturas que cumpram os requisitos do presente Anúncio e 
contenham os comprovativos requeridos. 

 


