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AVISO  
 

RECRUTAMENTO POR RECURSO À MOBILIDADE DE 1 ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA GRAU 1 NÍVEL 2 

 

Torna-se público qua o Município de Alenquer pretende recrutar 1 trabalhador(a), com relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida, para o exercício de funções em regime de mobilidade na categoria/carreira, nos 
termos do disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, para o seguinte posto de trabalho: 

1 –  Área de atividade – Especialista de Informática Grau 1 Nível 2. 
 

a) Caraterização de Funções: 
 

 Competências na conceção e aplicação em qualquer das seguintes áreas: 
o Gestão e arquitetura de sistemas de informação; 
o Infraestruturas tecnológicas;  

 

 Competências nas tarefas inerentes à área de gestão e arquitetura de sistemas de informação 
predominantemente no seguinte: 

o Desenvolvimento da arquitetura e acompanhar a implementação dos sistemas e tecnologias de 
informação, assegurando a sua gestão e continuada adequação aos objetivos da organização; 

o Definição dos padrões de qualidade e avaliar os impactes, organizacional e tecnológico, dos sistemas 
de informação, garantindo a normalização e fiabilidade da informação; 

o Organização e manutenção dos recursos informacionais disponíveis, normalização dos modelos de 
dados e estruturar os conteúdos e fluxos informacionais da organização e definição das normas de 
acesso e níveis de confidencialidade da informação; 

o Desenvolvimento de medidas necessárias à segurança e integridade da informação e especificar as 
normas de salvaguarda e de recuperação da informação; 

o Colaboração na divulgação de normas de utilização e promover a formação e o apoio a utilizadores 
sobre os sistemas de informação instalados ou projetados. 

 

 Competências inerentes à área de infraestruturas tecnológicas tais como: 
o Desenvolvimento de 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; 

o Configuração e instalação de peças do suporte lógico de base, englobando, designadamente, os 
sistemas operativos e utilitários associados, aos 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; 

o Configuração, gestão e administração dos 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; 
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b)  Requisitos Gerais: 
 

• Trabalhadores integrados exclusivamente na carreira de Especialista de Informática Grau 1 Nível 2 do regime geral, 
detentores de relação jurídica de emprego público, previamente constituída, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado. 

 
c) Requisitos Específicos: 

 Requisito habilitacional: Licenciatura ou grau académico superior em engenharia informática. Não é admitida 
a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação adequada ou experiencia profissional;  

 Experiência profissional de pelo menos 3 anos; 

 Conhecimentos especializados e experiência, iniciativa e autonomia, trabalho de equipa e cooperação, 
organização e planeamento, relacionamento interpessoal. 

 
 
2 – Local de Trabalho - Município de Alenquer. 

3 –  Prazo e Forma de Apresentação das Candidaturas: 

Os/as interessados/as devem, no prazo de 5 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso, enviar, as 
candidaturas em suporte eletrónico, através do preenchimento do formulário, que se encontra disponível no sitio do 
Município de Alenquer, cujo endereço é https://www.cm-alenquer.pt, e enviado para o endereço de e-mail 
drhrecrutamento@cm-alenquer.pt . 

O Formulário deve mencionar “Recrutamento por Recurso à Mobilidade de um/a Especialista de Informática Grau 1 
Nível 2”, acompanhado de Curriculum Vitae pormenorizado e de uma declaração do serviço de origem, com a menção 
expressa da modalidade de relação jurídica que detém, da carreira/categoria, da posição e nível remuneratório e a 
avaliação do desempenho do último biénio. 
A inobservância do exigido no parágrafo anterior implica a exclusão da candidatura. 

4 –  Remuneração - A remuneração a auferir é a correspondente à posição remuneratória em que o/a trabalhador/a 
se encontra inserido na carreira/categoria de origem. 

5 –  Métodos de seleção - A seleção dos/as candidatos/as será efetuada com base na Entrevista Profissional de 
Seleção.     

 

Alenquer, 01 de abril de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, 

 

Pedro Miguel Ferreira Folgado, Dr. 
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