
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202209/0682
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal da Covilhã
Regime: Carreiras Não Revistas
Carreira: Especialista de Informática

Categoria: Qualquer
Grau de Complexidade: 0

Remuneração: A mesma remuneração base do lugar de origem.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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Caracterização do Posto de Trabalho:

Nos termos do artigo 2.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril, o especialista 
de informática desempenha funções de conceção e aplicação em qualquer das 
seguintes áreas: Gestão e arquitetura de sistemas de informação; 
Infraestruturas tecnológicas; Engenharia de software.
As tarefas inerentes à área de gestão e arquitetura de sistemas de informação 
são, predominantemente, as seguintes: conceber e desenvolver a arquitetura e 
acompanhar a implementação dos sistemas e tecnologias de informação, 
assegurando a sua gestão e continuada adequação aos objetivos da 
organização; definir os padrões de qualidade e avaliar os impactes, 
organizacional e tecnológico, dos sistemas de informação, garantindo a 
normalização e fiabilidade da informação; organizar e manter disponíveis os 
recursos informacionais, normalizar os modelos de dados e estruturar os 
conteúdos e fluxos informacionais da organização e definir as normas de acesso 
e níveis de confidencialidade da informação; definir e desenvolver as medidas 
necessárias à segurança e integridade da informação e especificar as normas de 
salvaguarda e de recuperação da informação; realizar os estudos de suporte às 
decisões de implementação de processos e sistemas informáticos e à 
especificação e contratação de tecnologias de informação e comunicação (TIC) e 
de empresas de prestação de serviços de informática; colaborar na divulgação 
de normas de utilização e promover a formação e o apoio a utilizadores sobre os 
sistemas de informação instalados ou projetados.
As tarefas inerentes à área de infraestruturas tecnológicas são, 
predominantemente, as seguintes: planear e desenvolver 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; configurar e instalar peças do suporte lógico de base, englobando, 
designadamente, os sistemas operativos e utilitários associados, os 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; 
configurar, gerir e 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, e elaborar as normas e a 
documentação técnica a que deva obedecer a respetiva operação; assegurar a 
aplicação dos mecanismos de segurança, confidencialidade e integridade da 
informação armazenada e processada e transportada nos sistemas de 
processamento e redes de comunicação utilizados; realizar estudos técnico-
financeiros com vista à seleção e aquisição de equipamentos informáticos, 
sistemas de comunicação e de peças do suporte lógico de base; apoiar os 
utilizadores na operação dos equipamentos terminais de processamento e de 
comunicação de dados, dos microcomputadores e dos respetivos suportes 
lógicos de base e definir procedimentos de uso geral necessários a uma fácil e 
correta utilização de todos os sistemas instalados.
As tarefas inerentes à área de engenharia de software são, predominantemente, 
as seguintes: analisar os requisitos e proceder à conceção lógica dos sistemas de 
informação, especificando as aplicações e programas informáticos, as entradas e 
saídas, os modelos de dados e os esquemas de processamento; projetar, 
desenvolver e documentar as aplicações e programas informáticos, assegurando 
a sua integração nos sistemas de informação existentes e compatibilidade com 
as plataformas tecnológicas utilizadas; instalar, configurar e assegurar a 
integração e teste de componentes, programas e produtos aplicacionais, 
definindo as respetivas regras de segurança e recuperação e os manuais de 
utilização; elaborar rotinas e programas utilitários e definir procedimentos de uso 
geral necessários a uma fácil e correta utilização dos sistemas aplicacionais 
instalados; colaborar na formação e prestar apoio aos utilizadores na operação 
dos sistemas aplicacionais e produtos de microinformática e na programação de 
procedimentos de interrogação de ficheiros e bases de dados.
Incumbe ainda ao pessoal integrado na carreira de especialista de informática o 
desenvolvimento das seguintes tarefas, nas respetivas áreas de especialidade: 
colaborar na definição das políticas, no desenvolvimento e na contratação dos 
sistemas e tecnologias de informação, na modelização de testes e na avaliação 
de protótipos e na realização de atividades de consultadoria e auditoria 
especializada; estudar o impacte dos sistemas e das tecnologias de informação 
na organização do trabalho e no sistema organizacional, propondo medidas 
adequadas para a introdução de inovações na organização e funcionamento dos 
serviços e para a formação dos utilizadores de informática; participar no 
planeamento e no controlo de projetos informáticos.
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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: Licenciatura

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 computadores

Tecnologias Electrotecnia / Informática / Automação / 
Controlo

Engenharia Informática e 
Telecomunicações 

Tecnologias Sistemas e Informática / Multimédia / 
Telecomunicações 

Engenharia de Sistemas e de 
Computadores

Tecnologias Sistemas e Informática / Multimédia / 
Telecomunicações 

Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos 

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
da Covilhã

1 Praça do Município Covilhã 6200151 COVILHÃ Castelo Branco      
                   

Covilhã                 
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado;
Ser titular de uma das seguintes licenciaturas: Engenharia Informática; 
Engenharia Informática e Computação; Matemática Informática; Engenharia 
Informática e de Computadores; Engenharia Informática e Telecomunicações; 
Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores; Segurança Informática em 
Redes de Computadores
Local de trabalho: Serviço de Informática e novas tecnologias. 

Envio de Candidaturas para: info@cm-covilha.pt
Contacto: 275330600

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Data Publicitação: 2022-09-22
Data Limite: 2022-09-29

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial: A formalização das candidaturas é efetuada no prazo de cinco dias úteis a contar 

da publicação da oferta da Bolsa de Emprego Público (adiante designada por 
BEP), através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de 
Covilhã devidamente datado e assinado, que deve ser enviado para o endereço 
de info@cm-covilha.pt, com indicação da referência publicitada na BEP, onde 
deverão constar os seguintes elementos, sob pena de exclusão: nome, 
naturalidade, data de nascimento, morada, telefone de contacto e endereço de 
e-mail e habilitações literárias. O requerimento é obrigatoriamente acompanhado 
de currículo profissional também datado e assinado, bem como cópia do 
certificado de habilitações; declaração de vínculo tipo de vínculo (modalidade de 
relação jurídica de emprego público), serviço ou organismo público a que 
pertence, categoria detida, posição e índice remuneratórios e declaração de 
consentimento de tratamento de dados pessoais, com o seguinte texto: “Eu 
(nome completo do candidato), declaro que no cumprimento do disposto na 
alínea a) do artigo 6º e para os efeitos previstos no artigo 13º do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de abril 
(RGPD) prestar por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos 
meus dados pessoais contidos no formulário de candidatura e no currículo vitae, 
entregues com a candidatura ao procedimento (identificar o procedimento), com 
a estrita finalidade de recolha e integração na base de dados do procedimento 
aberto através do Aviso nº (identificar) e durante o período de tempo que durar 
o procedimento concursal referido.” Seleção: A seleção será feita com base na 
análise do currículo profissional, com carácter eliminatório, e entrevista 
profissional de seleção para os candidatos apurados no primeiro método. Júri: 
Presidente: Júlio Manuel de Sousa Costa, Mestre – Diretor de Departamento de 
Finanças e Modernização Administrativa; 1º Vogal: João José Riço Nunes, Lic. – 
Coordenador da Divisão de Informática e de Modernização Administrativa e 2ª 
Vogal: Sandra Cristina Pires Praça, Lic.ª – Chefe de Divisão de Recursos 
Humanos e da Formação. Vogais Suplentes: Maria Manuela da Silva Matos 
Almeida Roque, Lic.ª – Chefe de Divisão dos Serviços Jurídicos e de Património e 
Catarina Isabel Valentim Morais, Lic.ª – Técnica Superior. 

Observações
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