Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201801/0293
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Educação
Orgão / Serviço: Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
Regime: Carreiras Não Revistas
Carreira: Técnico de Informática
Categoria: Tecnico de Informática Grau 2 Nível 1
Grau de Complexidade: 0
Remuneração: 1.613,42€
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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1- Regulamento Geral de proteção de dados.
Executar funções de Encarregado de proteção de dados.
Definir e desenvolver e implementar as medidas necessárias à segurança e
integridade da
informação e especificar as normas de salvaguarda e de recuperação da
informação, em
conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679
do Parlamento e
do Conselho, aprovado a 27 de abril de 2016;
2- Segurança informática.
Definir os padrões de qualidade e avaliar os impactes, organizacional e
tecnológico, dos
sistemas de informação, garantindo a normalizaçãoe fiabilidade da informação;
Conhecimentos em tecnologia CheckPoint para configuração de firewalls.
3- Gestão de sistemas
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;
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
Caracterização do Posto de Trabalho:
operação;
Gestão de utilizadores e restantes objectos da "Active Directory" em ambiente
windows.
Gestão de sistemas de backups afim de assegurar a segurança, salvaguarda e
recuperação da
informação.
Estar familiarizado com as Tecnologias utilizadas no IPDJ; Tecnologia CISCO em
redes e VoIP,
Sistemas Operativos Windows e Linux, Sistemas de virtualização (VMWARE),
Plataformas
SharePoint e Liferay
4- Programador
Elaboração da programação de aplicações informáticas, utilizando diferentes
tipos de linguagens
de programação utilizadas nas aplicações, portais e sites do IPDJ:
- VB, .NET, ASP, ASPx, XML java, c#, c++, web development (php, javascript,
css, html)
para desenvolvimento / correções nos sites do IPDJ.
- Bases de dados (sql e oracle)) para desenvolvimento / correções nos sites do
IPDJ.
Elaboração da programação de aplicações cliente-servidor WEB e orientadas a
serviços (SOA),
tendo em conta as técnicas de programação em sistemas distribuídos;
Desenvolvimento de ferramentas interativas a incorporar nos recursos
multimédia e/ou em
portais e dispositivos móveis;
Análise e gestão de base de dados, de acordo com as técnicas de análise de
sistemas de
informação e utilizando a linguagem de programação adequada;
Desenvolvimento e arquitetura funcional de conteúdos destinados a publicação
em ambientes
online e offline;
Redigir e manter atualizada a documentação técnica.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
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a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: 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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Instituto
Português do
Desporto e
Juventude, I.P.
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Rua Rodrigo da
Fonseca, n.º 55

Código Postal

Distrito

Concelho

1250190 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Formação Profissional em Informática
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Rua Rodrigo da Fonseca, 55, 1250 -190 Lisboa
Contacto: 210470000
Data Publicitação: 2018-01-25
Data Limite: 2018-02-08
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Joral Oficial:
Observações
Os/As candidatos/as deverão dirigir a candidatura para a morada constante da presente oferta, com indicação do Código de
Oferta, anexando os documentos seguintes:
Curriculum Vitae atualizado;
Cópia do Certificado de Habilitações;
Cópia da Formação Profissional

3

4

