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 FINANÇAS

Direção-Geral do Tesouro e Finanças

Aviso n.º 11735/2019

Sumário: Recrutamento por mobilidade na categoria para preenchimento de dois postos de tra-
balho: um especialista de informática (Ref.ª A) e um técnico(a) de informática (Ref.ª B).

A Direção -Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) pretende proceder ao preenchimento de 2 (dois) 
postos de trabalho que detém, um na carreira de Especialista de Informática (Referência A) e um na 
carreira de Técnico de Informática (Referência B), por recurso ao instrumento de mobilidade geral 
de trabalhadores, nos termos do disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 
para o exercício de funções com as características de seguida expostas.

1) Tipo de oferta — Mobilidade na categoria, pelo período de 18 meses nos termos do ar-
tigo 97.º da LTFP;

2) Remuneração: A posição remuneratória será a que resultar da aplicação do artigo 153.º 
da LTFP, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes para a 
administração pública central;

3) Caracterização dos postos de trabalho:

Referência A:

Ao posto de trabalho a ocupar corresponde o conteúdo funcional estabelecido na legislação 
em vigor, mais especificamente:

Participar no planeamento e execução de projetos informáticos de infraestruturas tecnológicas;
Assegurar a instalação, configuração, gestão e administração de sistemas Windows e Linux, 

virtualização, armazenamento, salvaguarda e reposição de dados e gestão de redes de dados;
Assegurar a aplicação dos mecanismos de acesso, segurança, confidencialidade e integridade 

da informação;
Assegurar a administração de portais e aplicações.

Referência B:

Ao posto de trabalho a ocupar corresponde o conteúdo funcional estabelecido na legislação 
em vigor, mais especificamente:

Assistência e apoio ao Utilizador (Equipa 1.ª Linha — Helpdesk);
Receção e resolução de incidentes reportados pelos utilizadores;
Registo de pedidos de novas necessidades dos utilizadores;
Instalação e configuração de: software, hardware, periféricos e conectividade na rede.
Suporte em ambientes Windows nomeadamente Windows 7 e Windows 10.

4) Requisitos gerais de admissão:

Ser titular de relação jurídica de emprego público previamente constituída, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e estar integrado, no caso da 
Referência A, na Carreira de Especialista de Informática e, no caso da Referência B, na Carreira 
de Técnico de Informática.

5) Perfil pretendido:

Referência A:

As funções a exercer enquadram -se nas competências da Equipa de Gestão e Apoio a Sistemas 
de Informação da DGTF, pretendendo -se conhecimentos e experiência profissional comprovada para 
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o exercício de funções na área informática, sendo condições preferenciais a posse de experiência 
e conhecimentos específicos nas seguintes áreas:

Plataformas de virtualização Vmware;
Sistemas operativos Microsoft e Linux;
Sistema de correio eletrónico Microsoft Exchange;
Gestão de switches CISCO e HP;
Scripting SQL e programação PHP.

Referência B:

As funções a exercer enquadram -se nas competências da Equipa de Gestão e Apoio a Sistemas 
de Informação da DGTF, pretendendo -se conhecimentos e experiência profissional comprovada para 
o exercício de funções na área informática, sendo condições preferenciais a posse de experiência 
e conhecimentos específicos nas seguintes áreas:

Sistemas Operativos Microsoft — Windows 7 e Windows 10
Sistemas de produtividade pessoal Microsoft Office 2016

6) Método de Seleção: Avaliação curricular complementada com entrevista profissional de 
seleção. A análise curricular tem carácter eliminatório e só os/as profissionais pré -selecionados/
selecionadas serão contactados/as para a entrevista profissional de seleção;

7) Local de trabalho: Direção -Geral do Tesouro e Finanças, Rua da Alfândega n.º 5, 1.º andar, 
1149 -008 Lisboa;

8) Prazo de apresentação das candidaturas: 10 dias úteis a contar da data de publicação 
deste Aviso;

9) Formalização das candidaturas: Através de requerimento dirigido à Diretora -Geral do Tesouro 
e Finanças, a remeter para o endereço constante no ponto 7, tendo como assunto “Recrutamento 
por Mobilidade — INFORMÁTICA — Referência A” para o posto de trabalho da carreira de Espe-
cialista de Informática e “Recrutamento por Mobilidade — INFORMÁTICA — Referência B” para 
o posto de trabalho da carreira de Técnico de Informática. Do requerimento constará a indicação 
expressa: a) modalidade de relação jurídica que detém; b) carreira/categoria; c) o serviço onde 
exerce funções d) posição e nível remuneratórios e a correspondente remuneração mensal bruta; 
e) tempo de exercício de funções na área objeto do presente recrutamento e das funções desem-
penhadas; f) contacto telefónico disponível no horário compreendido entre as 09:00 — 18:00 horas, 
acompanhado de curriculum profissional detalhado e atualizado, na área de atividade pretendida, 
datado e assinado, bem como cópia do certificado de habilitações literárias, e declaração emitida 
pelo serviço a que pertence o candidato, com indicação da natureza do vínculo detido, da unidade 
orgânica onde está integrado, das funções desempenhadas, bem como da respetiva natureza e 
duração;

10) Publicitação: A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em www.bep.gov.pt, 
no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, no Diário da República, e estará ainda disponível 
na página eletrónica da DGTF em http://www.dgtf.gov.pt/adgtf/recursos -humanos/procedimentos-
-concursais.

24 de junho de 2019. — A Diretora -Geral, em substituição, Maria João Dias Pessoa de 
Araújo.
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