Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202201/0176
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Educação
Orgão / Serviço: Secretaria-Geral da Educação e Ciência
Regime: Carreiras Não Revistas
Carreira: Especialista de Informática
Categoria: Qualquer
Grau de Complexidade: 0
Remuneração: A auferida na categoria de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Um posto de trabalho, em regime de mobilidade na categoria, para a Direção de
Serviços de Gestão do Património, unidade orgânica da Secretaria-Geral, cujas
competências se encontram descritas no artigo 9.º da Portaria n.º 150/2012, de
16 de maio, traduzindo-se a atividade, essencialmente, no seguinte contexto:
- Administrar sistemas operativos e serviços, em servidores com sistemas
operativos Microsoft Windows e Linux/Unix;
- Administrar sistemas de alojamento de sites e outros serviços internet;
- Administrar Microsoft Active Directory e Microsoft Exchange;
- Administrar serviços de DNS e DHCP
- Gerir atualizações dos sistemas operativos dos servidores e computadores
através de ferramentas adequadas;
- Administrar a infraestrutura de virtualização e aprovisionamento de servidores
Caracterização do Posto de Trabalho: virtuais;
- Garantir a salvaguarda de dados e o funcionamento do sistema de cópias de
segurança;
- Assegurar as condições de funcionalidade, disponibilidade e segurança de
computadores, impressoras e portáteis que constituem o parque informático da
Secretaria-Geral;
- Desenvolver procedimentos e criar documentação.
- Desenvolver e conceber mecanismos e/ou ferramentas que permitam a
simplificação e automatização de processos;
- Avaliar novos métodos e ferramentas que assegurem a alta disponibilidade e
segurança dos sistemas.
- Gestão e acompanhamento de projetos TIC.
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 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: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura no domínio da informática
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Ciências

Ciências de Computadores e Informática

Informática de Gestão

1

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Secretaria-Geral
da Educação e
Ciência

1

Av. Infante Santo, n.º
2, 2º

Código Postal

Distrito

Concelho

1350178 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Perfil pretendido:
Capacidade de análise e sentido crítico;
Bom relacionamento interpessoal;
Facilidade para trabalhar em equipa;
Facilidade de planeamento e organização;
Capacidade de adaptação e melhoria contínua;
Espírito de iniciativa e motivação.

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: dsgrh@sec-geral.mec.pt
Contacto: 21 781 16 00
Data Publicitação: 2022-01-11
Data Limite: 2022-01-25
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
Formalização das candidaturas:
- Requerimento dirigido à Secretária-Geral Adjunta, Dra. Ana Almeida, com a menção expressa da modalidade de vínculo de
emprego público detido, da categoria, da posição e nível remuneratórios e respetivo montante, assim como da morada, contacto
telefónico e endereço eletrónico;
- A candidatura deve ser enviada para o seguinte endereço eletrónico: dsgrh@sec-geral.mec.pt;
- A candidatura deve ser acompanhada dos seguintes elementos: curriculum profissional detalhado, fotocópia dos documentos
comprovativos das habilitações literárias;
- Seleção: Entrevista profissional.
Local de trabalho:
Av. 24 de julho, n.º 138, piso 1, em Lisboa
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