
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202111/0668

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Economia e da Transição Digital

Orgão / Serviço: Secretaria-Geral do Ministério da Economia 

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, até ao limite do índice 520, entre os níveis 26 e 
27 da TRU.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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Caracterização do Posto de Trabalho:

Exercício de funções na Direção de Serviços de Sistemas de Informação:
No âmbito da Prestação Centralizada de Serviços que a Secretaria Geral da 
Economia presta aos membros do Governo da área da Economia e Transição 
Digital e aos restantes serviços da área Governamental: - Desempenhar funções 
de conceção e aplicação nas seguintes áreas: a) Gestão e arquitetura de 
sistemas de informação; b) Infraestruturas tecnológicas; c) Engenharia de 
software. As tarefas inerentes à área de gestão e arquitetura de sistemas de 
informação são, predominantemente, 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; Definir os padrões de qualidade e avaliar os impactes, 
organizacional e tecnológico, dos sistemas de informação, garantindo a 
normalização e fiabilidade da informação; 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; Definir e desenvolver as medidas 
necessárias à segurança e integridade da informação e especificar as normas de 
salvaguarda e de recuperação da informação; 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; Colaborar na divulgação 
de normas de utilização e promover a formação e o apoio a utilizadores sobre os 
sistemas de informação instalados ou projetados. As tarefas inerentes à área de 
infraestruturas tecnológicas são, predominantemente, planear e desenvolver 
projetos de infraestruturas 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; 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; 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; 
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; Realizar estudos 
técnico-financeiros com vista à seleção e aquisição de equipamentos 
informáticos, sistemas de comunicação e de peças do suporte lógico de base; 
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. As 
tarefas inerentes à área de engenharia de software são, predominantemente, 
Analisar os requisitos e proceder à conceção lógica dos sistemas de informação, 
especificando as aplicações e programas informáticos, as entradas e saídas, os 
modelos de dados e os esquemas de processamento; Projetar, desenvolver e 
documentar as aplicações e programas informáticos, assegurando a sua 
integração nos sistemas de informação existentes e compatibilidade com as 
plataformas tecnológicas utilizadas; Instalar, configurar e assegurar a integração 
e teste de componentes, programas e produtos aplicacionais, definindo as 
respetivas regras de segurança e recuperação e os manuais de utilização; 
Elaborar rotinas e programas utilitários e definir procedimentos de uso geral 
necessários a uma fácil e correta utilização dos sistemas aplicacionais instalados; 
Colaborar na formação e prestar apoio aos utilizadores na operação dos sistemas 
aplicacionais e produtos de microinformática e na programação de 
procedimentos de interrogação de ficheiros e bases de dados. Incumbe ainda ao 
pessoal integrado na carreira de especialista de informática o desenvolvimento 
de tarefas, nas respetivas áreas de especialidade, como 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; 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; Participar no planeamento e no 
controlo de projetos informáticos.

Requisitos de Admissão
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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: Ver habilitações descritas em observações 

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Secretaria-Geral 
do Ministério da 
Economia 

2 Avenida da República,  
n.º 79

Lisboa 1069218 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 2

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Requisitos preferenciais:
Experiência comprovada em Gestão e arquitetura de sistemas de informação, 
Infraestruturas tecnológicas e ou Engenharia de software

Envio de Candidaturas para: secretaria.geral@sgeconomia.gov.pt

Contacto: 21 791 1600

Data Publicitação: 2021-11-29

Data Limite: 2021-12-15

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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Para se candidatar ao recrutamento por mobilidade na categoria:
- A candidatura deve ser formalizada através de requerimento dirigido ao Senhor Diretor de Serviços de Gestão de Recursos 
Humanos, Dr. Sérgio Silva, com a menção expressa do vínculo e da carreira/categoria detidas, da posição e nível remuneratório e 
da correspondente remuneração mensal, acompanhados do curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e assinado, bem como 
a indicação expressa do código de oferta da BEP;
- O candidato deve também declarar que consente expressamente o tratamento dos seus dados pessoais para efeitos do presente 
recrutamento;
- O candidato deve ser detentor da carreira de especialista de informática/categoria de especialista de informática de Grau 1 Nível 
2;
- Descrição da habilitação literária: Engenharia Informática, Engenharia Informática e de Computadores, Engenharia Eletrotécnica, 
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores.
-Seleção: Os candidatos selecionados pela análise curricular serão convocados para a entrevista profissional.
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