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Aviso n.º 01/2016/RH – Extrato 

Concurso externo de ingresso para provimento de um especialista de informática, grau 

1, nível 2 (carreira não revista), na modalidade de relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado 

 

Nos termos dos artigos 27º e 28º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, aplicável à 

administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho, na redação atual, torna-se 

público que se encontra aberto o procedimento concursal em epígrafe, nos seguintes termos: 

Entidade responsável pelo procedimento: Câmara Municipal de Manteigas, Rua 1.º de Maio 

6260-101 Manteigas. 

Modalidade do procedimento concursal: Procedimento concursal comum. 

Natureza da relação jurídica de emprego público: Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado. 

Número de postos de trabalho: 1 posto de trabalho na carreira e categoria de especialista de 

informática, grau 1 nível 2. 

Caracterização do posto de trabalho: Promover e assegurar o desenvolvimento de novos 

projetos tecnológicos e colaborar, sempre que necessário, nos estudos e projetos para 

adaptação dos sistemas de informação aos objetivos da autarquia; assegurar a gestão, 

manutenção e otimização dos servidores; administrar bases de dados; gerir os sites da 

autarquia na sua componente técnica, e respetivos interfaces gráficos; gerir o sistema 

informático de impressão; realizar tarefas relativas à área de informática, tais como: instalar 

componentes de hardware e software; assegurar a gestão da infraestrutura de rede e 

equipamentos ativos, bem como a respetiva monitorização; fazer a gestão dos serviços 

implementados na rede cablada e wirless (DNS, autenticação, proxy, ftp, etc.) a gestão das 

contas de correio eletrónico e acessos remotos e a gestão das telecomunicações móveis e 

fixas; zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lógica; controlar os 

procedimentos regulares de salvaguarda da informação, nomeadamente cópias de segurança; 

apoiar os utilizadores finais na operação dos equipamentos e no diagnóstico e resolução dos 

respetivos problemas. 

Nível habilitacional exigido: Licenciatura em Engenharia Informática. 

Prazo de candidatura: 10 dias úteis contados da data da publicação no Diário da República, 

nos termos do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho. 

Referência do Diário da República: Aviso n.º -14052/2016, 2.ª série, n.º 218 de 14 de 

novembro, onde consta a publicação integral. 

 

Paços do Município de Manteigas, 14 de Novembro de 2016 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Dr. José Manuel Custódia Biscaia 


