
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201804/0130

Tipo Oferta: Concurso Interno de Ingresso

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Educação

Orgão / Serviço: Direção-Geral da Educação

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Não Revistas

Carreira: Especialista de Informática

Categoria: Especialista Informática Grau 1 Nível 2

Remuneração: 1.647,74

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

O posto de trabalho a preencher enquadra-se no exercício das funções da 
carreira de Especialista de Informática constantes do n.º 1 do artigo 2.º da 
Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril, a desempenhar na Divisão de Sistemas de 
Informação e Infraestruturas Tecnológicas, cujas competências se encontram 
previstas no número 10 do Despacho n.º 13608/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 203, de 19 de outubro, na sua redação atual, das quais 
se destacam:
a) Elaborar estudos e propostas com vista à evolução da arquitetura informática 
e dos meios tecnológicos mais adequados aos serviços, de acordo com os 
objetivos superiormente definidos;
b) Definir e assegurar a implementação de políticas de segurança nas 
comunicações internas e externas e entre serviços; 
c) Coordenar e acompanhar a conceção, o desenvolvimento e a implementação 
dos projetos de informatização promovidos pela DGE; 
d) Assegurar e gerir a manutenção operacional de todo o equipamento 
informático, de comunicações e dos suportes lógicos que lhe estão afetos;
e) Identificar as necessidades de aquisição e substituição do material 
informático, bem como as necessidades ao nível de serviços de comunicação.

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 no domínio da Informática

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Electrotecnia / Informática / Automação / 
Controlo

Outros

Locais de Trabalho

1



Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção-Geral da 
Educação

1 Avenida 24 de Julho, 
n.º 140

1399025 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Diretor-Geral da Educação, Avenida 24 de Julho, n.º 140, 1399-025 Lisboa

Contacto: 213934500

Data Publicitação: 2018-04-08

Data Limite: 2018-04-20

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Correio da Manhã

Texto Publicado em Jornal Oficial: Nos termos do n.º 1 do 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, faz-se 
público que se encontra aberto, concurso interno de ingresso para o 
preenchimento de 1 posto de trabalho da categoria de especialista de 
informática, grau 1, nível 2, da carreira (não revista) de especialista de 
informática, do mapa de pessoal da Direção-Geral da Educação. Os candidatos 
terão que, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos: - Deter uma 
relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; - Deter como 
habilitações literárias uma Licenciatura no domínio da Informática. O prazo para 
apresentação de candidaturas decorre até ao dia 20 de abril de 2018. O Aviso 
n.º 4556/2018 relativo à abertura do concurso poderá ser consultado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 68, de 6 de abril. 6 de abril de 2018 – O Diretor-
Geral da Educação, José Vítor Pedroso. 

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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