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Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: 0E201905/0331

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Outros

Orgão / Serviço: Procuradoria Geral da República

Regime: Carreiras Não Revistas

Carreira: Especialista de Informática

Categoria: Especialista Informática Grau 1 Nível 1

Grau de Complexidade: O

Remuneração: conforme legislação aplicável

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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O conteúdo funcional do posto de trabalho corresponde ao da carreira de
especialista de informática, tal como se encontra definido na alínea a) do n° 1
do artigo 2° da Portaria n° 358/2002 de 3 de abril

Os 4 postos de trabalho inserem-se no domi&o das competências da Divisão de
Planeamento, Organização e Informática, nomeadamente:

Reta A) — 1 posto de trabalho para desempenhar funções na área de
Administração de Sistemas e Rede.
Perfil: Administrador de Sistemas e Redes
Requer-se, para estas funções, que os técnicos tenham experiência avançada
em:
a) Administração e troubleshoobng de:
i) Mbientes Windows (Active Directory, Group Polices, Scripting);
h) Exchange Server;
iii) File Server’s;
iv) VMWare e Hyper-V;
v) Storage;
vi) Patch Management;
vü) Equipamentos de rede de L2 e L3.
b) Criação, configuração e administração de sistemas Unux destinados a servir
ambientes LAMP;

• c) Suporte a VPN5, Firewalls e Sistemas de Segurança informáticos;
d) Capacidade analítica e tolerância à pressão.

Caracterização do Posto de Trabalho:
Reta B» 2 postos de trabalho para desempenhar funções no domínio das
competencias da area de Desenvolvimento Aplicacional.
Perfil: Programadores
As funções a exercer inserem-se no domínio do saber executar, desenvolver e
implementar projetos, nomeadamente, nas seguintes tecnologias:
a) SQLserver;
b) NYSQL;
c) Construção de Web Applications Wansacionais;
d) Javascrip;
e) SS;
fl PHP;
g) Frameworks Laravel, Vue.JS e Quasar,
h) HTMLS, Elastcsearch e NodeJS
i) Experiência na utilização de OpenSSL, Mbstring, Tokenizes, Ctype e JSON.

Reta C) — 1 posto de trabalho para desempenhar funções na área de
Desenvolvimento Aplicadonal, nas funções de administração de base de dados.
Perfil: Administrador de base de dados
Requer-se, para estas funções, que os técnicos sejam detentores de:

( a) Experiência em administração de Bases de Dados MySQL ou SQL Server;
— b) Bons conhecimentos e experiência no desenho, implementação e gestão de

soluções e plataformas de Base de Dados, Data Warehouse, Business
Intelligence, Reporting e Analitycs (Microsoft SQL, MySQL / MariaDs)
c) Bons conhecimentos e experiência em scripting;
d) Bons conhecimentos de sistemas Windows e Linux;
e) Experiência orientada à definição e desenho de arquiteturas tecnolágicas.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial:

b) IS anos de idade completos;

Requisites para a Constituição de c) Não inibição do exercido de funções públicas ou não interdição para o
Relação Juridi: exercicio daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez fisica e perfil psíquico indispensável ao exercicio das funções;

e) Cumprimenlo das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Ucendabira

Descrição da Habilitação Literária: Infonnatica
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Electrotecnia / Informática / Automação / Engenharia Informática e de Sistemas
Controlo

Locais de Trabalho

Local Trabalho N° Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Procuradoria Geral 4 Rua da Escola Lisboa 1269269 USBOA Lisboa Lisboa
da República Politécnica, n.° 140

Total Postos de Trabalho: 4

Nade Vagas? Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Procuradoria-Geral da República, Rua da Escola Polit& ca, n.° 140, 1269-269
Lisboa

Contacto: 213921930;213921986

Data Publicitação: 2019-05-10

Data Limite: 2019-05-24

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações
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Métodos de selecção:
A selecção dos candidatas será efectuada com base na avaliação curdcular, complementada com eventual entrevista profissional. A
análise curricular tem carácter eliminatório e apenas os candidatos pré-seleccionados poderão ser contactados para a realização de
uma entrevista profissional.
A entrevista visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos, sendo considerados os seguintes fatores de apreciação:
• Aptidão técnica e profissional;
• Sentido critico, lógica e clareza de raciocínio;
• Motivação e interesse para o desenvolvimento da função;
• Capacidade de expressão e fluência verbais;
• Autoconriança/segurança

Local de trabalho:
Procuradoria-Geral da República, Rua da Escola Politécnica, n.° 140, 1269-269 Lisboa e Rua do Vale de Pereiro, n.° 2, 1269-113
Lisboa.
O presente Aviso encontra-se publicitado no sítio da Intemet deste organismo: www.pgr.pt

Formalização das candidaturas:
a) No prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso, os interessados deverão enviar requerimento, com
identificação da Referência a que pretendem concorrer, dirigido ao Secretário da Procuradoria-Geral da República, por correio
registado e com aviso de recepção, ou entregue pessoalmente, entre as 10h00 e as 12h30 e as 14h30 e as 17h00, no seguinte
endereço: Procuradoria-Geral da República, Rua da Escola Politécnica, n.° 140, 1259-269 Lisboa ou por endereço eletrónico para:
concursosrh@pgr.pt, até ao termo do prazo fixado;
b) As candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes documentos:
Curriculum profissional em modelo Europass com o máximo de 6 páginas;
Declaração com menção expressa da natureza do vínculo de emprego público detido, posição e nível remuneratórios;
Fotocópia de documentos comprovativos das habilitações literárias, formação profissional e avaliação de desempenho dos últimos
3 (três) anos;
Endereço eletrónico e contacto telefónico nas horas de expediente.
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