
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202207/0776
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Orgão / Serviço: Universidade Aberta
Regime: Carreiras Não Revistas
Carreira: Especialista de Informática

Categoria: Especialista Informática Grau 1 Nível 2
Grau de Complexidade: 0

Remuneração: A detida no serviço de origem.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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Caracterização do Posto de Trabalho:

a) Conceber e desenvolver a arquitetura e acompanhar a implementação dos 
sistemas e tecnologias de informação, assegurando a sua gestão e continuada 
adequação aos objetivos da organização;
b) Definir os padrões de qualidade e avaliar os impactes, organizacional e 
tecnológico, dos sistemas de informação, garantindo a normalização e fiabilidade 
da informação;
c) Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, normalizar os 
modelos de dados e estruturar os conteúdos e fluxos informacionais da 
organização e definir as normas de acesso e níveis de confidencialidade da 
informação;
d) Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e integridade da 
informação e especificar as normas de salvaguarda e de recuperação da 
informação;
e) Realizar os estudos de suporte às decisões de implementação de processos e 
sistemas informáticos e à especificação e contratação de tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) e de empresas de prestação de serviços de 
informática;
f) Colaborar na divulgação de normas de utilização e promover a formação e o 
apoio a utilizadores sobre os sistemas de informação instalados ou projetados;
g) Planear e desenvolver projetos de infra-estruturas tecnológicas, englobando, 
designadamente, sistemas servidores de dados, de aplicações e de recursos, 
redes e controladores de comunicações e dispositivos de segurança das 
instalações, assegurando a respetiva gestão e manutenção;
h) Configurar e instalar peças do suporte lógico de base, englobando, 
designadamente, os sistemas operativos e utilitários associados, os sistemas de 
gestão de redes informáticas, de base de dados, e todas as aplicações e 
produtos de uso geral, assegurando a respetiva gestão e operacionalidade;
i) 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, e elaborar as normas e a 
documentação técnica a que deva obedecer a respetiva operação;
j) Assegurar a aplicação dos mecanismos de segurança, confidencialidade e 
integridade da informação armazenada e processada e transportada nos 
sistemas de processamento e redes de comunicação utilizados;
k) Realizar estudos técnico-financeiros com vista à seleção e aquisição de 
equipamentos informáticos, sistemas de comunicação e de peças do suporte 
lógico de base;
l) 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;
m) Colaborar na definição das políticas, no desenvolvimento e na contratação 
dos sistemas e tecnologias de informação, na modelização de testes e na 
avaliação de protótipos e na realização de atividades de consultadoria e auditoria 
especializada;
n) Estudar o impacte dos sistemas e das tecnologias de informação na 
organização do trabalho e no sistema organizacional, propondo medidas 
adequadas para a introdução de inovações na organização e funcionamento dos 
serviços e para a formação dos utilizadores de informática;
o) Participar no planeamento e no controlo de projetos informáticos.

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 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
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: Licenciatura na área da informática ou formação equivalente
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Sistemas e Informática / Multimédia / 
Telecomunicações 

Sistemas Informáticos

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Universidade 
Aberta

1 Rua da Escola 
Politécnica, n.º 147

Lisboa 1269001 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Conhecimento e experiência em engenharia de software análise e arquitetura de 
sistemas de informação; 
Domínio de linguagens de programação para desenvolvimento de aplicações e 
serviços web orientado para o responsive design;
Conhecimentos sobre as diretivas e recomendações no âmbito da proteção de 
dados pessoais e da privacidade; 
Conhecimento das normas W3C e de ferramentas de análise de usabilidade e 
acessibilidade;
Experiência na análise, conceção, implementação e gestão de base de dados 
Oracle, SQL Server e MySQL; 
Experiência na administração de sistemas e serviços em windows e linux;
Conhecimentos básicos de redes informáticas e sistemas de comunicação;
Capacidade de adaptação à evolução dos procedimentos e das tecnologias; 
Domínio oral e escrito da língua portuguesa e inglês técnico;
Capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal e trabalho em equipa;
Proatividade, iniciativa e capacidade para desenvolver trabalho de forma 
autónoma numa perspetiva de melhoria contínua;
Responsabilidade e compromisso com o serviço; 
Disponibilidade para qualquer horário de trabalho.

Envio de Candidaturas para: rh@uab.pt
Contacto: 300007735

Data Publicitação: 2022-07-25
Data Limite: 2022-08-05

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Método de seleção: A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do curriculum vitae apresentado, complementada 
com entrevista profissional relativamente aos selecionados.

Formalização da Candidatura: A candidatura deve ser formalizada através de requerimento identificado com a menção do respetivo 
código de oferta da BEP, com a menção expressa do seguinte:

a) Identificação do posto de trabalho a que se candidata; 
b) Modalidade de relação jurídica que detém, a carreira e categoria, a remuneração auferida na categoria de origem, contacto 
telefónico e endereço de correio eletrónico disponíveis.

O requerimento de apresentação de candidatura deve ser acompanhado do seguinte:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias e profissionais;
c) Declaração emitida pelo serviço a que se encontra vinculado, onde conste a natureza da relação jurídica de emprego público, a 
carreira e categoria em que se encontra e a correspondente posição remuneratória; 
d) Declaração em como autoriza o uso endereço eletrónico para efeitos dos artigos 63º e 112º do CPA.

Apresentação de candidatura: 
A candidatura deverá ser remetida em formato digital para o endereço eletrónico rh@uab.pt 

A presente oferta de emprego será publicitada no site da Universidade Aberta.
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