
 
 

Assunto: Perfil adequado de 1 Especialista de Informática na Área de Apoio 

Informático do Departamento de Informática dos Serviços Centrais da 

Universidade de Lisboa 

 

 

A – Habilitações Formação académica de nível de licenciatura na área de tecnologias, no domínio 

da informática (Engenharia Informática, Engenharia Eletrotécnica, Sistemas e Tecnologias de 

Informação ou afins), nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, especificamente 

nas àreas de estudo de Classificação Nacional das Áreas de Educação e Formação (CNAEF) de 

Ciências Informáticas ou Eletrónica e Automação ou Áudio-visuais e produção dos media. 

 

B – Outros requisitos: 

É valorizada formação comprovadas em: 

• Sistemas operativos para multimédia; 

• Aplicações informáticas e de multimédia; 

• Técnicas de captação e edição de som; 

• Técnicas de animação em 2D e 3D; 

• Técnicas de construção de páginas Web; 

• Processos de desenvolvimento de um projeto multimédia; 

• Técnicas de desenvolvimento de sistemas de autor; 

• Editores de vídeo: Software Windows Movie Maker, Adobe Premier Pro, Sony Vegas Pro e 

Final Cut Pro; 

• Ferramentas de imagem: Photoshop, Photoshop Lightroom e Gimp; 

• Editores de som: Avid Pro Tools; 

• Na utilização de sistemas de áudio: mesas de mistura; equaliação; e fontes de captura de 

som; 

• Na utilização de equipamento fotográfico analógico e digital; 

• Na publicação de conteúdos digitais em plataforma Web (user generated content); 

• Na utilização de equipamentos de vídeo. 

É valorizada experiência comprovada em: 

• Ambiente TriCaster Serie TCX, Grass Valley e BlackMagic: Captura; Produção; e Streaming; 

• Cobertura sonoplástica de eventos; 

• Registo, edição videográfica e publicação de conteúdos de eventos realizados nos últimos 

3 anos por Instituições de Ensino Superior ou instituições que têm missões equivalentes, 

tais como: reportagens, entrevistas, vídeos e outras peças; 

• Manipulação de equipamentos de recolha de vídeo profissionais (Sony XDCAM EX, Sony 

DVCAM Power HAD EX, JVC GY-HM790) 

• Manipulação de equipamentos de videoconferência empresariais como Polycom Real 

Presence,  Cisco TelePresence (famila SX) em sessões multi-ponto. Partilha de dados 

H.239 



 
• Experiencia em endpoints de colaboração entre os quais identificamos os endpoints de 

sala de colaboração, endpoints de mesa de colaboração, TelePresence imersivo e 

soluções de integração de TelePresence. 

• Ambiente colaborativo multimédia “Colibri” assim como serviço “Educast” 

• Experiência em vídeo conferência com interligação de equipamentos H.323, Adobe 

Connect, Cisco WebEx e Zoom. 

• Experiência em programas de Streaming de vídeo, produção de vídeo em direto e 

Broadcasting; 

• Experiência na configuração de Encoder de Stream e de configuração da página Web para 

visionamento do Stream; 

• Captação fotográfica no âmbito de eventos realizados nos últimos 3 anos por Instituições 

de Ensino Superior ou instituições que têm missões equivalente. 

 

São ainda valorizadas as competências linguísticas em língua Inglesa, falada e escrita. 

 

C - Caracterização do posto de trabalho a ocupar: 

Funções de conceção e aplicação na área de gestão e arquitetura de sistemas de informação, 

nomeadamente dos processos e sistemas de audiovisuais e produção dos media. 

 

D - Descrição das tarefas a realizar no posto de trabalho: 

As tarefas a realizar no posto de trabalho são, designadamente, as seguintes: 

a) Conceber e desenvolver a arquitetura e acompanhar a implementação de vídeos, fotografias e 

gravações de som, no processo de pré-produção, produção e pós-produção, utilizando 

equipamento e tecnologias, nomeadamente câmara de filmar, câmara fotográfica, microfones 

para captação de som, mesas de mistura, tricaster para captação de streaming e mistura de vídeo, 

Photoshop, Premier, After Effects, Soundboot e outros, assegurando a sua gestão e continuada 

adequação aos objetivos da organização; 

 b) Definir os padrões de qualidade e avaliar os impactos, organizacional e tecnológico, das artes 

finais dos audiovisuais, garantindo a normalização e fiabilidade da informação; 

 c) Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, normalizar os formatos de 

visualização e/ou audição, 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 dos audiovisuais e da imagem da organização; 

 e) Realizar os estudos de suporte às decisões de implementação de processos e sistemas de 

tecnologias da informação e comunicação, e à especificação e contratação de equipamentos, 

tecnologias e serviços de audiovisual; 

 f) Colaborar na divulgação de normas de utilização e promover a formação e o apoio a 

utilizadores sobre os equipamentos e tecnologias da informação e comunicação instalados ou 

projetados. 


