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AVISO

PUBLICITAÇÃO DE OFERTA DE TRABALHO

Concurso Externo de Ingresso

Torna-se público que, por deliberação da Câmara Municipal de Portel de 9 de março de
2022, encontra-se aberto concurso externo de ingresso para constituição de relação jurídica
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado,  para ocupação do seguinte posto de trabalho previsto e não ocupado no
Mapa de Pessoal do Município de 2022:

Número de postos de trabalho a concurso e caracterização dos postos de trabalho:

1 posto de trabalho na carreira especial não revista de Especialista de Informática, categoria
de Especialista de Informática de Grau 1, Nível 2.

Exercício de funções da carreira especial  de Especialista de Informática,  nos termos do
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, e da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril.

Principais atividades e tarefas a desempenhar:
Funções  de  conceção  e  aplicação  nas  áreas  de  gestão  e  arquitetura  de  sistemas  de
informação, infraestruturas tecnológicas e engenharia de software, assegurando a sua gestão
e continuada adequação aos objetivos da organização. Estudo do impacto 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, assim como para a formação dos utilizadores de informática
de acordo com o n.º 2 da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril. Analisar os requisitos dos
sistemas de informação que satisfaçam os serviços da autarquia;  Gerir as configurações
físicas das aplicações instaladas para o funcionamento dos serviços; Estudar e definir regras
de segurança das aplicações; Colaborar na melhoria dos sistemas de informação, garantindo
a  sua  integração,  normalização  e  coerência;  Colaborar  nos  estudos  necessários  para  os
sistemas  de  informação;  Colaborar  na  instalação  das  aplicações  informáticas  e  nos
procedimentos  da  recuperação  em  caso  de  falha;  Assegurar  o  suporte  ao  conjunto  de
software  aplicacional  ERP AIRC;  Realização  e  ou  suporte  à  realização  de  testes  com
hardware, software e meios de Comunicação.
O Especialista de Informática a contratar deverá ainda possuir as seguintes competências
comprovadas:
- Integração de sistemas multiplataformas;
- Implementação SaS, cumprindo a norma AAA;
- Implementação, configuração e gestão de rede estruturada;
- Administração de sistemas operativos Windows e Linux;
- Desenvolvimento Web recorrendo às tecnologias Joomla; Apache; PHP; Mysql;
- Programação orientada para objetos nomeadamente Java;
- Programação imperativa.

Nível habilitacional exigido:
Licenciatura em Engenharia Informática, não não havendo possibilidade de substituição do
nível habilitacional exigido por formação ou experiência profissional.
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Prazo de Candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publicação integral do Aviso de
abertura na Bolsa de Emprego Público em www.bep.gov.pt 

Publicitação da oferta:
Diário da República, 2.ª série, N.º 71, de 11/04/2022, Aviso n.º 7408/2022 (extrato);
BEP – OE202204/0384.

Paços do Município de Portel, aos 14 de abril de 2022

O Presidente da Câmara
Dr. José Manuel Clemente Grilo


