
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202105/0908

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Outros

Orgão / Serviço: Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

Regime: Carreiras Não Revistas

Carreira: Especialista de Informática

Categoria: Qualquer

Grau de Complexidade: 0

Remuneração: A detida na origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

As constantes nos artigos n.º 2 e 3 da Portaria n.º 358/2002, de 03 de abril. 
Execução e implementação de projetos intermunicipais no âmbito das 
tecnologias de informação e comunicação. Efetuar a contratação dos sistemas e 
tecnologias de informação, realizando os respetivos estudos técnico-financeiros. 
Conhecimentos de Networking, Routing e Switching. Planeamento, 
implementação e gestão de redes óticas. Gestão e participação em projetos de 
infraestrutura tecnológica. Integração de sistemas, infraestruturas e 
comunicações. Implementação e operação de plataformas centralizadas de 
gestão de equipamentos ativos de rede. Conhecimentos de arquitetura de redes 
e telecomunicações. Conceção e desenvolvimento de arquitetura de redes e 
telecomunicações, bem como a sua manutenção (redes Ethernet, WiFi, 
IPv4/IPv6; VOIP). Contribuir para a definição das políticas, filosofias de desenho 
e requisitos das redes e sistemas e respetivas regras de segurança. Exercer as 
demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas 
por lei, deliberação, despacho ou determinação superior

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: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Engenharia Informática ou equivalente

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Electrotecnia / Informática / Automação / 
Controlo

Engenharia Informática

Locais de Trabalho

1



Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Comunidade 
Intermunicipal do 
Alentejo Central

1 Rua 24 de Julho, 1 7000673 ÉVORA Évora                   
               

Évora                   
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Envio de currículo para geral@cimac.pt

Contacto: 266749420

Data Publicitação: 2021-05-31

Data Limite: 2021-06-14

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Procedimento autorizado por Despacho do Primeiro- secretário datado de 07/05/2021.
Os interessados devem, no prazo de 10 dias úteis contados da publicitação na Bolsa de Emprego Público, apresentar a 
candidatura, com menção expressa dos seguintes elementos: nome completo, número de identificação fiscal, morada e código 
postal, contacto telefónico, endereço de correio eletrónico, código da oferta de emprego público, menção expressa da modalidade 
de relação jurídica que detém, da carreira/categoria, da posição e nível remuneratórios.
A candidatura deverá ser remetida para o seguinte correio eletrónico: geral@cimac.pt
Documentos que acompanham a candidatura:
a) Currículo profissional detalhado, atualizado, datado e assinado, do qual constem, designadamente, as habilitações literárias, as 
funções que exerce e exerceu, com a indicação dos respetivos períodos de duração e atividades relevantes desenvolvidas, a 
formação profissional detida;
b) Fotocópia simples do certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia simples dos comprovativos de formação profissional.
Métodos de seleção:
O método de seleção dos candidatos será efetuado de acordo com os seguintes parâmetros: análise curricular, sendo 
complementada com uma entrevista profissional de seleção. Apenas os candidatos pré-selecionados na análise curricular serão 
contactados para a realização da referida entrevista.
O presente procedimento admite mobilidades intercarreiras.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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