
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202101/0224

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Pendente

Nível Orgânico: Ministério da Saúde

Orgão / Serviço: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.

Regime: Carreiras Não Revistas

Carreira: Especialista de Informática

Categoria: Qualquer

Grau de Complexidade: 0

Remuneração: idêntica à auferida na instituição de origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

O posto de trabalho caracteriza-se pelo exercício de funções na categoria de 
Especialista de Informática tal como se encontram genericamente descritas no 
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, e na Portaria n.º 358/2002, de 03 de 
abril e desenvolver as atividades dos Serviços de Tecnologias e Sistemas de 
Informação:
- Planificar a exploração, parametrizar e acionar o funcionamento, controlo e 
operação dos sistemas, computadores, periféricos e dispositivos de 
comunicações
instalados, atribuir, otimizar e desafetar os recursos, identificar as anomalias e 
desencadear as ações de regularização requeridas;
- 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, bem como elaborar as respetivas normas e 
documentação técnica;
- Estudar e avaliar necessidades que possam vir a configurar um projeto;

- Gestão de projetos, valorizando -se os projetos na área da Saúde e projetos 
com candidaturas a fundos comunitários, gerindo o ciclo de vida de um projeto 
(planeamento, execução, monitorização, fecho e avaliação), respeitando a(s) 
metodologia(s) em vigor no Instituto e a otimização dos recursos disponíveis, 
garantindo a mitigação dos riscos e do impacto das atividades/alterações não 
previstas;
- Assegurar a passagem a produção do serviço/produto e o 
acompanhamento/suporte nos primeiros momentos de entrada em 
exploração/utilização e garantir o reporte dos níveis de execução do projeto;
- Gestão de contratos públicos no âmbito da aquisição de bens e serviços.

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 
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: área de informática
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Sistemas e Informática / Multimédia / 
Telecomunicações 

Gestão de Sistemas de Informação

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto Nacional 
de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge, I.P.

1 Avenida Padre Cruz 1649016 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Conhecimentos avançados de administração do sistema operativo Windows 
Server 2012 ou superior, incluindo Windows Server 2016 ou Windows Server 
2019;
Conhecimentos de scripting (powershell)
Excelente capacidade de análise e troubleshooting;
Conhecimentos avançados de gestão e configuração de redes; 
Conhecimentos avançados de administração de sistemas Microsoft Windows e 
Linux; 
Conhecimentos avançados na Gestão de Bases de dados Microsoft SQL e 
PostGreSQL; 
Conhecimentos avançados em SCCM;
Conhecimentos avançados em VMware vSphere 6.7;
Bons conhecimentos de inglês escrito e falado; 
Capacidade de organização e planeamento para cumprimento de prazos e 
objetivos, de comunicação, de autonomia e de trabalho em equipa.

Envio de Candidaturas para: recursos.humanos@insa.min-saude.pt

Contacto: 217508114

Data Publicitação: 2021-01-10

Data Limite: 2021-01-24

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: ____

Texto Publicado em Jornal Oficial: ____

Observações

As candidaturas devem ser remetidas por via eletrónica para o endereço recursos.humanos@insa.min-saude.pt, devendo ser 
acompanhadas dos seguintes documentos:
- Currículo profissional detalhado, principalmente em área de afinidade com o posto de trabalho objeto de recrutamento,
- Documento comprovativo do vínculo de emprego público detido e documento comprovativo da remuneração auferida.
- Declaração de consentimento e de confidencialidade no tratamento de dados pessoais decorrentes de processo de recrutamento
de pessoal, disponível em http://www.insa.min-saude.pt/wpcontent/
uploads/2019/10/DGRH-IM69_01_RGPD.pdf
A seleção do/as candidato/as será efetuada com base na análise curricular, podendo ser complementada de uma entrevista 
profissional de seleção, caso as candidaturas mereçam o interesse para o posto de trabalho em apreço.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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