Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201810/0460
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Orgão / Serviço: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração:

De acordo a Lei do Orçamento do Estado para 2018, a remuneração será a
auferida presentemente.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
O administrador de Sistemas na área de Infraestruturas Aplicacionais que
ocupará este posto de trabalho, será responsável por: Analisar, propor, planear e
realizar a manutenção preventiva, evolutiva e corretiva dos sistemas informáticos
(hardware, Sistemas Operativos, equipamentos de rede e outros;) Investigar e
resolver problemas técnicos;Realizar instalações de sistemas informáticos ou de
rede; Analisar tendências e potenciais problemas através da verificação dos logs
Caracterização do Posto de Trabalho: dos sistemas. Ter uma atividade de predição e mitigação de problemas;
Configurar medidas de segurança adequadas aos sistemas; Garantir a
disponibilidade e continuidade operacionais dos sistemas;Documentar os
sistemas, nas vertentes de gestão técnica, operação e de uso; Ajustar o
desempenho dos sistemas de acordo com uma análise custo/benefício; Planear e
realizar testes aos sistemas, como de carga, performance, segurança ou outros.
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 ou Mestrado na área da Engenharia Informática ou outra
equivalente;
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Tecnologias

Electrotecnia / Informática / Automação /
Controlo

Engenharia Informática

Tecnologias

Electrotecnia / Informática / Automação /
Controlo

Engenharia Informática e Computação

Tecnologias

Electrotecnia / Informática / Automação /
Controlo

Engenharia Informática e de Sistemas

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Fundação para a
Ciência e a
Tecnologia, I.P.

1

Avenida D. Carlos I, n.º
126 - 1º andar

Código Postal

Distrito

Concelho

1249074 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: São requisitos essenciais à ocupação deste posto de trabalho ter experiência no
desempenho de funções semelhantes, assim como conhecimentos técnicos
detalhados sobre os sistemas da sua competência tais como;o Linux e
principalmente Cent-OS e Debian; o MySQL, Postgres; o Scripting - bash, perl,
python, PHP o Instalação e operação de Windows básico. São condições
preferenciais e especialmente valorizadas experiência em instalações de software
Ceph.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: recrutamento@fccn.pt
Contacto: rechum@fccn.pt
Data Publicitação: 2018-10-11
Data Limite: 2018-10-18
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
As respostas deverão ser remetidas, no prazo de 5 dias úteis, a contar da publicitação da presente oferta, mediante requerimento
elaborado pelo candidato com a menção expressa do organismo a que se encontra adstrito, bem como do vínculo, da
carreira/categoria que detém, da posição e nível remuneratórios e remuneração mensal e do contacto telefónico,
companhado de carta de motivação para as funções a que se candidata, do curriculum vitae atualizado e comprovativo das
habilitações literárias, para o endereço eletrónico recrutamento@fccn.pt.
Nos termos do disposto do despacho conjunto n.º 273/2000, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 77, de 31 de março,
faz-se constar a seguinte menção «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação»
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