
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202107/0178

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Orgão / Serviço: Instituto Politécnico de Lisboa

Regime: Carreiras Não Revistas

Carreira: Técnico de Informática

Categoria: Qualquer

Grau de Complexidade: 0

Remuneração: Conforme disposto no Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, com as devidas 
atualizações.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Caraterização do posto de trabalho a ocupar, em conformidade com o 
estabelecido no mapa de pessoal do IPL aprovado para 2021:
• Apoio ao utilizador nas mais variadas aplicações (dificuldades na utilização de 
software, dúvidas e afins que provenham das aplicações existentes);
• Resolução dos problemas informáticos, quer a nível de hardware, como 
software (fazer uma triagem das avarias de computadores, e analisar se tem 
reparação, se pode ser reparado pelo técnico ou se necessita da intervenção de 
uma empresa da especialidade, sobre o software ver se existem 
incompatibilidades que originem o mau funcionamento de aplicações e 
solucionar esse problema);
• Gestão do parque informático (Instalação de equipamentos novos, analisar se 
os equipamentos estão com um bom desempenho e determinar se necessitam 
de intervenção técnica);
• Gestão dos sistemas operativos e das aplicações informáticas (analisar, 
compreender e resolver problemas que surjam nos sistemas operativos e das 
aplicações informáticas);
• Garantir a privacidade dos sistemas (salvaguardar, quando é necessário, o 
sigilo dos dados, garantir que só sejam consultados por quem de direito);
• Deslocação às diversas UO do IPL para resolução de problemas informáticos e 
apoio ao utilizador;
• Organização de bastidores técnicos das salas técnicas e datacenter;
• Apoio às equipas multidisciplinares de informática.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: Nomeação definitiva

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: Curso Tecnológico/Profissional/Outros nível III

Descrição da Habilitação Literária: Conforme disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de 
março.

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada
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Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto 
Politécnico de 
Lisboa

2 Estrada de Benfica, n.º 
529

1549020 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 2

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: • Conhecimentos e gestão de sites Web;
• Conhecimentos utilização de bases de dados baseadas em SGBD SQL 
compatíveis;
• Suporte aos serviços existentes no âmbito da área de atuação;
• Administração de sistemas servidores baseados em Linux e Windows;
• Manutenção das infraestruturas de suporte aos sistemas administrados;
• Ativação de tomadas de rede para utilizadores;
• Instalação e substituição de equipamentos de rede;
• Gestão de cablagens de energia, e dados (fibra e cobre);
• Gestão de armazém;
• Gestão dos backups de dados dos sistemas.

Envio de Candidaturas para: deprh@sp.ipl.pt /Instituto Politécnico de Lisboa - Estrada de Benfica, 529, 1549- 
020 Lisboa

Contacto: 217101200

Data Publicitação: 2021-07-07

Data Limite: 2021-07-21

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial: Abertura de oferta de mobilidade interna de 2 postos de trabalho na categoria de 
Técnico de Informática da carreira de Informática para os Serviços da 
Presidência do Instituto Politécnico de Lisboa, autorizado por Despacho de 
23.06.2021, do Presidente do IPL, Professor Doutor Elmano da Fonseca 
Margato. MÉTODOS DE SELEÇÃO: a seleção dos candidatos será efetuada com 
base na análise do curriculum, podendo ser complementada por entrevista 
profissional. Serão convocados para a realização de entrevista apenas os 
candidatos que reúnam os requisitos de admissão e que sejam selecionados. 
COMPOSIÇÃO DO JÚRI: Professor Doutor António José da Cruz Belo, Vice-
presidente do Instituto Politécnico de Lisboa; Vogais: Engenheiro Pedro António 
Marques Ribeiro, Dirigente Nível Intermédio de Grau 2 do Departamento de 
Sistemas de Informação e Comunicação do IPL e Engenheiro Nuno Alexandre 
Soares Gomes, Dirigente Nível Intermédio de Grau 3 do Sector de Sistemas de 
Informação e Aplicações – Centro de Dados do IPL. FORMALIZAÇÃO DA 
CANDIDATURA/DOCUMENTOS EXIGIDOS: A candidatura deve ser formalizada 
através de requerimento dirigido ao Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 
,com a menção expressa da modalidade de vínculo de emprego público detido 
pelo candidato, da carreira/categoria, posição e nível remuneratórios e da 
correspondente remuneração mensal, endereço eletrónico e contato telefónico. 
Elementos a apresentar com a candidatura: - Curriculum vitae -Cópia do 
certificado de habilitações literárias; - Quaisquer elementos que o/a candidato/a 
entenda serem relevantes para apreciação do seu mérito.

Observações

As candidaturas podem ser enviadas através do endereço eletrónico deprh@sp.ipl.pt, ou remetidas por correio registado, com 
aviso de receção ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) do Instituto Politécnico de Lisboa sito na Estrada de
Benfica, n.º529 -1549-020 Lisboa ou entregues presencialmente nos Serviços da Presidência do IPL, das 09 horas às 16 horas, nos
dias úteis.
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