
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202301/0486
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

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

Orgão / Serviço: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Regime: Carreiras Não Revistas
Carreira: Especialista de Informática

Categoria: Qualquer
Grau de Complexidade: 0

Remuneração: Auferida na categoria de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:
O posto de trabalho a ocupar envolve o exercício de funções da carreira (não 
revista) de Especialista de Informática, enquadradas no Decreto-Lei n.º 97/2001 
de 26 de março e na Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril. 

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: Sistemas e Tecnologias de Informação  

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

Instituto de 
Ciências Sociais da 
Universidade de 
Lisboa

1 Avenida Professor 
Aníbal de Bettencourt, 
n.º 9

Lisboa 1600189 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: a) possuir conhecimentos sólidos de aplicações informáticas utilizadas no ICS e 
na Universidade de Lisboa, nomeadamente no que diz respeito a sistemas SAP 
(RH e Financeira) e em Fénix (gestão académica); b) ter autonomia e 
responsabilidade relativamente a funções de estudos, conceção e aplicação de 
métodos e processos, enquadrados nos conhecimentos profissionais inerentes à 
licenciatura; c) conseguir analisar os problemas a resolver, em equipa, propondo 
soluções fundamentadas e exequíveis, com a tecnologia disponível, com o 
objetivo de definir qual a solução técnica mais adequada; d) assegurar a 
aplicação dos mecanismos de acesso, segurança, confidencialidade e integridade 
da informação que se encontrem definidos ou a definir.
Serão valorizados conhecimentos sólidos e certificações profissionais nas áreas 
de:
a) cloud; b) gestão de projetos; c) bases de dados; d) gestão de sites; e) 
arquitetura de sistemas; f) desenvolvimento e programação de software; g) 
segurança informática e política de privacidade de dados; h) redes e 
comunicações, i) cibersegurança; j) política de privacidade de dados e aplicação 
de RGPD.
Serão também valorizadas as seguintes competências: a) disponibilidade e 
sentido de compromisso com o serviço; b) capacidade de gestão e de 
planeamento que permita hierarquizar prioridades; c) capacidade de 
comunicação verbal e escrita, trabalho em equipa, bom relacionamento 
interpessoal, iniciativa, dinamismo e proatividade; tolerância à pressão e às 
contrariedades; d) capacidade de trabalho em equipa e de partilha de tarefas, 
cooperação, comunicação; e) boa capacidade de comunicação com o público e 
com colegas de trabalho e f) conhecimentos de língua inglesa escrita e falada.

Envio de Candidaturas para: rh@ics.ulisboa.pt
Contacto: 217804700  

Data Publicitação: 2023-01-19
Data Limite: 2023-02-02

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
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Texto Publicado em Jornal Oficial: O posto de trabalho a ocupar envolve o exercício das seguintes funções da 
carreira (não revista) de Especialista de Informática, enquadradas no Decreto-Lei 
n.º 97/2001 de 26 de março e na Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril 
nomeadamente: a) implementar, administrar e manter os sistemas de suporte às 
aplicações, virtualização, armazenamento e base de dados da infraestrutura 
tecnológica de TI; b) definir e implementar as políticas de monitorização de 
serviço relativas à infraestrutura tecnológica de TI; c) planear, implementar, 
administrar e gerir sistemas de backup; d) implementar, administrar e manter os 
sistemas e as infraestruturas tecnológicas de suporte às funções do serviço e 
áreas core do ICS-ULisboa; e) assegurar a gestão e segurança do datacenter; f) 
assegurar o desenho dos sistemas e gestão da infraestrutura de comunicação de 
dados e voz, garantindo a operacionalidade dos equipamentos e serviços; g) 
proceder a análise de requisitos, desenvolvimento e/ou acompanhamento, 
implementação e testes de novas aplicações/manutenção de aplicações 
existentes para aumentar a eficácia operacional ou adaptar a novos requisitos; 
h) implementar as políticas e procedimentos de cibersegurança e segurança da 
informação em cumprimento do quadro legal aplicável e da política de proteção 
de dados em vigor, por forma a assegurar os requisitos estabelecidos de 
confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas; i) assegurar 
a administração dos sistemas locais; j) assegurar a operação de equipamentos 
de rede (firewalls, VPNs e serviços de autenticação); k) assegurar a resolução 
dos incidentes, pedidos de serviço e problemas no âmbito das suas atribuições, 
de modo a garantir a alta disponibilidade dos sistemas; l) realizar atividades de 
consultoria e auditoria especializadas; m) estudar o impacto dos sistemas e das 
tecnologias de informação no ICS e propor medidas adequadas à introdução de 
novas tecnologias, sistemas e ferramentas informáticas na organização e no 
funcionamento dos serviços; n) avaliar a contratação de sistemas e tecnologias 
de informação; o) ministrar formação em tecnologias de informação e participar 
no planeamento e controlo de projetos informáticos e criar documentação de 
apoio e procedimentos operacionais para situações de tarefas de rotina a serem 
realizadas pelos utilizadores.

Observações

A candidatura deverá ser dirigida à Diretora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, devendo ser acompanhada 
dos seguintes documentos:
1. Curriculum vitae atualizado, datado e assinado, com indicação expressa da carreira/categoria detidas, da posição e nível 
remuneratório e da correspondente remuneração mensal.
2. Carta de motivação indicando qual o motivo pelo qual se candidata ao ICS, em regime de mobilidade, e quais os contributos que 
poderá dar ao Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação; 
3. Declaração de prévio consentimento para comunicação por meios eletrónicos (disponibilizada no sítio do ICS-ULisboa: 
https://www.ics.ulisboa.pt/info/informacoes-legais).
4. Menção do código de oferta da BEP.
5. Os candidatos serão selecionados por avaliação curricular, sendo chamados à realização de uma entrevista profissional os que o 
júri ad-hoc, a constituir, considere suscetíveis de reunir os requisitos pretendidos.
6. Ambiente de trabalho: O ICS-ULisboa estimula uma cultura de aprendizagem contínua, com desafios inerentes a uma escola que 
promove a investigação, a formação avançada e a extensão universitária, proporcionando um ambiente de experimentação de 
ferramentas e metodologias na área das Tecnologias da Informação.
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