
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202104/0164

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério das Infraestruturas e da Habitação

Orgão / Serviço: Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P.

Regime: Carreiras Não Revistas

Carreira: Especialista de Informática

Categoria: Qualquer

Grau de Complexidade: 0

Remuneração: A atualmente auferida.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

-Gestão de Redes Locais e Alargadas, envolvendo as Redes Privadas e Redes 
Privadas Virtuais que ligam o IMPIC às suas delegações remotas e a outras 
instituições nacionais, bem como ligações à Internet. Neste âmbito incluem-se 
todas as tarefas de gestão e configuração de equipamentos de rede, tarefas de
monitorização, análise e implementação de soluções para interligação de redes e 
serviços que delas dependam;
- Administração de sistemas Linux e Windows (físicos ou virtualizados), o que 
inclui: manutenção operacional dos sistemas e software de base, suporte aos 
utilizadores (gestão das suas áreas, resolução algorítmica e suporte à construção 
de pequenos programas e automatismos de computação, colaboração na
instalação de software aplicacional específico para o utilizador, etc), 
implementação e garantia de mecanismos de salvaguardas, resolução de 
problemas/incidentes (software/hardware);
- Administração de soluções de processamento de alto débito configurado em 
clusters, storage partilhado, comunicações ethernet e de alto débito. As tarefas 
de administração incluem a monitorização e manutenção operacional dos 
clusters, intermediar resolução de problemas/incidentes com suporte aos
contratos de manutenção vigentes (hardware/software), garantia de 
mecanismos de salvaguardas, apoio aos utilizadores e construção de propostas 
evolutivas nas vertentes tecnológica, necessidades operacionais, e economia;
- Participação em grupos de trabalho e em projetos (construção, implementação 
operacional, manutenção e suporte);
- Interligação e colaboração com os colegas de outras áreas de IT: gestão, redes 
e segurança, salvaguardas, arquivo e virtualização, helpdesk sobre os sistemas 
que administra (Windows e UNIX/LINUX);
- Contribuição para a discussão técnica no âmbito da definição e apuramento de 
estratégias evolutivas na área de TI.

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 numa área relacionada com informática ou matemática.
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Electrotecnia / Informática / Automação / 
Controlo

Engenharia Informática

Tecnologias Electrotecnia / Informática / Automação / 
Controlo

Engenharia Informática e de Sistemas

Ciências Matemática Matemática

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto dos 
Mercados Públicos, 
do Imobiliário e da 
Construção, I.P.

1 Avenida Júlio Dinis, n.º 
11

1069010 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: - Experiência comprovada em administração de sistemas Linux e Windows;
- Experiência comprovada em administração de equipamentos de redes
informáticas;
- Conhecimentos na área de segurança informática.

Envio de Candidaturas para: geral@impic.pt (preferencialmente), ou por correio.

Contacto: 217946700

Data Publicitação: 2021-04-08

Data Limite: 2021-04-22

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento acompanhado de:
- Curriculum Vitae, atualizado;
- Certificado de habilitações literárias;
- Declaração, atualizada, emitida pelo serviço de origem, da qual conste a relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, a categoria, a respetiva antiguidade na categoria e na função pública, a posição, nível remuneratório e o respetivo
montante remuneratório.

Os métodos de seleção serão a análise curricular complementada, se necessário, com entrevista profissional de seleção.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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