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ANÚNCIO DE RECRUTAMENTO 

CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE FISCALIZAÇÂO DE ESTACIONAMENTO (M/F) 

Para assegurar as funções de fiscalização nas zonas de estacionamento de duração limitada no 
Município de Faro e as funções de rececionista do parque de estacionamento no Edifício do 
Mercado Municipal, a Ambifaro pretende recrutar candidatos com capacidade para exercer a 
função de Agente de Fiscalização de Estacionamento com os seguintes requisitos: 
 
• Habilitações literárias: escolaridade obrigatória 
• Possuir boa capacidade de comunicação e conhecimentos de língua inglesa; 
• Facilidade para trabalho em equipa e bom relacionamento interpessoal; 
• Carta de condução; 
• Disponibilidade para trabalhar por turnos ou horários rotativos; 
• Possuir conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

•Disponibilidade imediata.  

Critério de valorização adicional 

• Possuir curso de formação, homologado pela ANSR (requisito não obrigatório); 

Critérios de seleção: 

• Avaliação curricular; 

 
• Avaliação Psicotécnica externa;  

 Entrevista individual e análise de perfil e capacidade para a função; 
• Aprovação e avaliação de desempenho no curso de formação; 

Oferecemos: 

• Contrato de trabalho, com possibilidade de futura integração no quadro da empresa e 

remuneração compatível com a função; 

• Credenciação pela ANSR; 

• Formação contínua 

• Local de trabalho: Município de Faro; 

• Horário de 35h semanais; 

Método de seleção 

Avaliação curricular – 20% 

Avaliação psicotécnica externa de competências funcionais – 60% 

Entrevista Individual e análise de perfil – 20% 

Entregas das candidaturas 

As candidaturas deverão ser formalizadas através de formulário próprio que está disponível no 
site www.ambifaro.pt ou nas instalações da Ambifaro no Edifício do Mercado Municipal Piso 2, 
Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 8000-151 faro, dentro do horário de funcionamento da empresa 

http://www.ambifaro.pt/
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– das 09h00 às 17h00 ou enviadas por correio para a morada anteriormente referida, ou por 
mail para geral@ambifaro.pt, até ao próximo dia 12 de Agosto de 2022. 
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