Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202001/0881
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Administração Interna
Orgão / Serviço: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
Regime: Carreiras Não Revistas
Carreira: Especialista de Informática
Categoria: Especialista Informática Grau 1 Nível 1
Grau de Complexidade: 0
Remuneração:

O posicionamento remuneratório será feito de acordo com o artigo 153.º da
LTFP

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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Referência A) - 1 posto de trabalho
Planear e desenvolver projetos de infraestruturas tecnológicas, englobando a
manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de: sistemas de informação,
servidores, recursos da rede informática, controladores de comunicações,
estruturas de backups de dados de segurança da rede informática;
Configurar e instalar hardware e software, intrínseco a gestão e manutenção de:
sistemas operativos e utilitários associados, sistemas de gestão de redes
informáticas, base de dados, e todas as aplicações e produtos de uso geral,
assegurando a respetiva gestão e operacionalidade;
Configurar, gerir e administrar os recursos dos sistemas físicos e aplicacionais
instalados, de forma a otimizar a utilização e partilha das capacidades existentes
e a resolver os incidentes de exploração;
Assegurar a aplicação dos mecanismos de segurança, confidencialidade e
integridade da informação armazenada, processada e transportada nos sistemas
de processamento e redes de comunicação utilizados;
Realizar estudos técnico-financeiros com vista à seleção e aquisição de
equipamentos informáticos, sistemas de comunicação e de peças do suporte
lógico de base;
Apoiar os utilizadores na operação dos equipamentos terminais de
processamento e de comunicação de dados, dos microcomputadores e dos
respetivos suportes lógicos de base e definir procedimentos de uso geral
necessários a uma fácil e correta utilização de todos os sistemas instalados;
Elaborar as normas e procedimentos, através da manutenção de uma base de
dados de conhecimento com a documentação técnica que obedeça às respetivas
Caracterização do Posto de Trabalho:
operações realizadas na administração de redes informática do Organismo.
Referência B) - 1 Posto de Trabalho
Definir, gerir e implementar o planeamento e o controlo de projetos
informáticos;
Colaborar na definição das políticas, procedimentos e conceção de cadernos de
encargos, para o desenvolvimento e contratação de soluções de negócio,
serviços e bens, de Tecnologias de Informação e comunicação da Organização;
Monitorizar e avaliar as soluções de Tecnologias de Informação e comunicação
implementadas na Organização;
Estudar o impacto das soluções de Tecnologias de Informação e Comunicação,
quer na organização do trabalho, quer no sistema Organizacional, propondo
medidas adequadas para a introdução de inovações e formação de utilizadores;
Definir, gerir e implementar processos, procedimentos e políticas, no domínio da
implementação de sistemas de Gestão de Tecnologias de Informação e
Ccomunicação;
Assegurar a confidencialidade e integridade da Informação armazenada,
processada e transportada no âmbito dos projetos em curso;
Elaborar as normas e procedimentos, através da manutenção de uma base de
dados de conhecimento com a documentação técnica que obedeça às respetivas
operações realizadas na Gestão de Projetos de Tecnologias de Informação e
Comunicação do Organismo.

Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Domínio da Tecnologia da Informação e da Comunicação na área da Informática
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Tecnologias

Electrotecnia / Informática / Automação /
Controlo

Engenharia Informática
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Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Autoridade
Nacional de
Segurança
Rodoviária

2

Parque de Ciências e
Barcarena
Tecnologia de Oeiras Avenida de Casal de
Cabanas - Urbanização
de Cabanas Golf, nº 1

Código Postal

Distrito

Concelho

2734505
BARCARENA

Lisboa

Oeiras

Total Postos de Trabalho: 2

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Requisitos opcionais: Certificação profissional em ambientes Microsoft, Cisco, ou
outras no domínio da administração de infraestruturas de tecnologias de
informação;
Requisitos Específicos:
Referência A:
Conhecimentos especializados e experiência profissional em Sistemas
Operativos:
Windows Server 2008r2;
Windows Server 2012/2012r2;
Windows Server 2016;
CentOS.
Conhecimentos especializados e experiência profissional em ambientes
aplicacionais:
Servidores Aplicacionais:
Sharepoint server 2010;
Apache Karaf;
Java Wild Fly;
Java JBoss.
Conhecimentos especializados e experiência profissional em administração de
redes:
Active directory administrative center
Outros conhecimentos aplicacionais:
SmartDocs;
Kofax.
Referência B:
Conhecimentos especializados e experiência profissional em Gestão de Projetos
de Tecnologias de Informação aplicando práticas:
ITIL;
COBIT;
ISO 20000;
ISO 27001;
ISO 31000;
PMBOK.
Conhecimentos especializados e experiência profissional em Gestão de
ferramentas ITSM.
Domínio da Língua Inglesa (oral e escrito).

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: rh@ansr.pt
Contacto: 214236996
Data Publicitação: 2020-01-22
Data Limite: 2020-02-05
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Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
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