
 
 
 
 

 
Aviso n.º _______/2018 

 
Recrutamento de 1 técnico de informática por mobilidade interna para a Direção Regional de 

Cultura do Alentejo 
 
 

 
 
1 - Faz-se público que a Direção Regional de Cultura do Alentejo, ao abrigo do disposto nos n.º 2 do 
artigo 93.º e n.º 1 do artigo 97.º ambos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, pretende 
recrutar, em regime de mobilidade interna na categoria, um técnico de informática. 
 
2 - Tipo de oferta: Mobilidade Interna na categoria. 
 
3 - Carreira/categoria: técnico de informática 
 
4 - Número de postos de trabalho: 1. 
 
5 - Habilitações literárias: Formação ao nível técnico ou secundário na área de informática, nos 
termos do Decreto-lei n.º 97/2001, de 26 de março. 
 
6 - Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República. 
 
7 - Posicionamento remuneratório: A remuneração será a fixada nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, mantendo o trabalhador o direito à remuneração de 
origem. 
 
8 – Perfil pretendido: 
- Instalação e configuração de componentes de hardware e software, designadamente, de sistemas 
servidores, dispositivos de comunicações, redes, periféricos e suporte lógico utilitário, assegurando a 
respetiva manutenção e atualização; 
- Acompanhar a implementação dos sistemas e tecnologias de informação, assegurando a sua gestão 
e continuada adequação aos objetivos do serviço e desenvolvendo as medidas necessárias à 
segurança e integridade da informação; 
- Acompanhar 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; 
- 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; 
- Acompanhar os procedimentos de seleção e aquisição de equipamentos informáticos, sistemas de 
comunicação e de peças de suporte lógico de base; 
- Análise e resolução dos problemas técnicos/operacionais reportados pelos utilizadores e apoiá-los 
na operação dos diversos equipamentos de processamento e de comunicação de dados e definir 
procedimentos de uso geral necessários a um fácil e correta utilização de todos os sistemas 
instalados; 
- Colaborar na divulgação de normas de utilização e promover a formação e o apoio a utilizadores 
sobre os sistemas de informação instalados ou projetados; 
- Realização de manutenções preventivas regulares ao parque informático; identificação da origem 
das avarias e substituição de componentes de Hardware avariados; 



 
 
 

- Redigir e manter atualizada a documentação técnica relacionada com os sistemas de informação; 
 
9 - Local de trabalho: Rua de Burgos n.º 5, 7000-863 Évora. 
 
10 - Requisitos do recrutamento: 
a) Ser trabalhador com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida e estar integrado na carreira de técnico de informática; 
 
10. 1 - Requisito preferencial: 
Possuir experiência profissional na área referida. 
 
11 - Formalização das candidaturas: 
 As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido à Diretora Regional de 
Cultura do Alentejo do qual conste a menção expressa do vínculo e da carreira/categoria que possui, 
posição e nível remuneratório, o serviço onde exerce funções, bem como o posto de trabalho a que 
se candidata. O requerimento deve conter obrigatoriamente a menção “ RECRUTAMENTO POR 
MOBILIDADE INTERNA” e o código de publicação na BEP. 
 
12 – Apresentação da candidatura:  

a) Correio eletrónico para o endereço paula.romao@cultura-alentejo.pt; 
b) Correio postal para Direção Regional de Cultura do Alentejo, Rua de Burgos, nº 5, 7000-863 

Évora, com aviso de receção; 
c) Pessoalmente, na Direção Regional de Cultura do Alentejo, Rua de Burgos, nº 5, 7000-863 

Évora, entre as 9h30m e as 12h30m e das 14h30m as 16h30m. 
 
13 - Documentos: 
a) Curriculum vitae devidamente atualizado, datado e assinado, acompanhado das fotocópias dos 
documentos comprovativos das habilitações literárias e da formação profissional, bem como do 
bilhete de identidade/cartão de cidadão; 
b) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devidamente autenticada e 
atualizada (reportada à data/prazo estabelecido para apresentação das candidaturas), da qual 
conste, de maneira inequívoca, a modalidade de relação jurídica de emprego público, posição e nível 
remuneratório que o mesmo possui, antiguidade na carreira e na Administração Pública, com 
descrição detalhada das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de trabalho ocupado pelo 
candidato, com vista à apreciação do conteúdo funcional, devendo a mesma ser complementada 
com informação referente à avaliação do desempenho relativa aos três últimos anos; 
 
14 - Métodos de seleção: análise curricular e entrevista de seleção. 
 
15 - O presente aviso encontra-se disponível para consulta na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt) 
 
 
 
16 de maio de 2018 

A Diretora Regional de Cultura do Alentejo 
 
 
 

Ana Paula Ramalho Amendoeira 


