
 
 

 

PILOTO DA BARRA (M/F) 

A APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. admite 
 vir a reforçar o seu pessoal técnico de pilotagem 

Requisitos obrigatórios (DL. nº 48/2002, de 2 de março) 
·Ter nacionalidade portuguesa, de um dos Estados-membros da Comunidade Europeia ou Espaço Económico Europeu 
ou ainda dos países que consagram 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, por 
exame prestado por júri a nomear pela autoridade portuária, nos termos do nº 2 do artº 17º do DL.48/2002; 
·Ser portardor/a de cédula de inscrição marítima válida de acordo com a legislação aplicável; 
·Ter categoria mínima de Piloto de 1ª classe da marinha mercante nacional ou equivalente; 
·Reunir os requisitos de aptidão física e psíquica a que se refere o artº 14º do DL 48/2002 
sendo que a falta de qualquer um destes requisitos determina a exclusão do processo 
Condições preferenciais 
a Mais tempo de embarque como oficial-piloto da marinha mercante (excluindo tráfego local) 
a Mais tempo de comando na marinha mercante (excluindo Tráfego Local) 
a Mais tempo de comando com categoria de capitã/o na marinha mercante (excluindo Tráfego Local) 
a Experiência profissional em portos, na carreira de piloto de barra ou Oficial Piloto  
a Menor idade até ao limite máximo de 40 anos 
Em caso de empate, preferem os candidatos de menor idade, desde que possuam tempo de comando, e de entre 
estes os do sexo menos representado na categoria. 

Método de Seleção 
• Avaliação curricular 
• Entrevista profissional 
• Exame médico de aptidão psicofísica com caráter eliminatório 

Remuneração 
Valor correspondente ao grau de ingresso na carreira de piloto, conforme tabela própria prevista na Portaria 633/99, 
de 11 agosto, com as alterações introduzidas. 
Resposta até às 17:00h do 15º dia útil, a contar da data de divulgação do presente anúncio, para APSS, S.A., 
Praça da República, 2904-508 Setúbal, ou geral@portodesetubal.pt, com a referência “Candidatura a Piloto da Barra”, 
contendo: 
A. Carta de apresentação 
B. Curriculum Vitae detalhado e assinado 
C. Cópia, com todas as páginas rubricadas, de: 

C.1. cédula de inscrição marítima (todas as folhas) 
C.2. carta de oficial da marinha mercante 
C.3. certificado de aptidão física e psíquica 
C.4. declaração da Capitania com todos os tempos de embarque e categorias/funções exercidas 

D. Demais elementos tidos por relevantes 
A falta de qualquer um dos documentos indicados na alínea c) determina a exclusão da candidatura

 


