ANÚNCIO

A Escola Nacional de Saúde Pública, da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito da
reestruturação dos serviços operada pelo Despacho n.º 4330/2021, de 28.04.2021, pretende
recrutar, em regime de prestação de serviços, um especialista de Informática nas seguintes
condições:
Modalidade de admissão: Contrato de prestação e serviços
Funções a desempenhar: as correspondentes às das tecnologias da informação e todas as

áreas contempladas no conteúdo funcional da categoria de especialista de informática,
designadamente:


Identificar e planear os requisitos do Datacenter, incluindo servidores, sistemas
e serviços informáticos;



Instalar, configurar e gerir servidores, aplicações e serviços informáticos;



Assegurar a segurança e integridade da informação do Datacenter,
nomeadamente, a gestão do serviço de cópias de segurança;



Garantir o apoio técnico de segunda linha na resolução de problemas do âmbito
da administração de Sistemas informáticos;



Apoiar a realização de estudos e análises dos requisitos que os sistemas de
informação deverão satisfazer para a sua adequação aos objetivos da ENSPNOVA;



Gerir a infraestrutura de rede LAN, WAN, VPN e WLAN;



Gerir e monitorizar a infraestrutura de segurança;



Gerir e monitorizar os serviços de rede;



Gerir e monitorizar a infraestrutura VoIP.

Local de Trabalho: Avenida Padre Cruz, 1600-560 Lisboa
Prazo e duração do contrato: contrato inicial de 6 meses, com eventual integração, à
posteríori, no mapa de pessoal da ENSP.
Remuneração Mensal: negociável de acordo com a experiência comprovada
Habilitações Literárias: Licenciatura em Engenharia Informática ou similar;

Condição preferencial: Experiência profissional comprovada, no mínimo de 2 anos, em

funções semelhantes;
Serão valorizadas as ações de formação e certificações nas componentes técnicas
identificadas na experiência profissional.
Será, igualmente, valorizada a experiência comprovada nos seguintes domínios:


Administração de ambientes de virtualização VMware;



Instalação e administração de ambientes Microsoft Windows Server e Debian
Linux e CentOS Linux;



Gestão e suporte de servidor de e-mail, nomeadamente, Exchange Server;



Administração de bases de dados Microsoft SQL Server e MySQL;



Sistemas de autenticação, nomeadamente, LDAP e Radius;



Administração de plataformas aplicacionais, nomeadamente, IIS, Apache,
Tomcat e Shibboleth;



Gestão de Active Directory;



Gestão de sistemas de cópias de segurança Veeam;



Gestão e suporte de infraestruturas de rede LAN e WLAN, na configuração de
equipamentos de rede dos fabricantes Cisco e HPE / Aruba;



Gestão e monitorização de sistemas de firewall e segurança;



Gestão de infraestruturas VoIP;



Conhecimentos de funcionalidades e protocolos de rede, nomeadamente, QoS,
Traffic Shapping, BGP, IPV4, IPV6, RIP, LLDP, 802.1X e 802.1Q;



Conhecimentos sobre redes privadas virtuais (VPN).



Domínio da língua inglesa, oral e escrita.

Método de Selecção: Avaliação curricular complementada com entrevista
Prazo de Candidaturas: 14 de maio de 2021
Apresentação das candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas obrigatoriamente,
através de correio eletrónico para o endereço diretora@ensp.unl.pt , com a referência 01/2021STIC, no assunto, incluindo uma carta de motivação e Curriculum Vitae, detalhado do(a)
candidato(a), datado e assinado.

