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TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso (extrato) n.º 1465/2020
Sumário: Abertura de procedimento concursal na categoria e carreira de técnico superior no
mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P./Serviços Centrais — Gabinete
de Análise e Gestão da Informação/Área de Gestão de Infraestruturas Tecnológicas —
referência DRH/TS/25/2019.

Referência DRH/TS/25/2019

Nos termos previstos no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e por
despacho de 10 de dezembro de 2019, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento da categoria e carreira de técnico
superior, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P., na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
1 — Nível Habilitacional — Licenciatura em Informática, Gestão, Administração, Comunicação
e afins, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
2 — Caracterização do posto de trabalho para os Serviços Centrais — Gabinete de Análise
e Gestão da Informação:
Área de Gestão de Infraestruturas Tecnológicas:
a) Identificar necessidades de equipamentos informáticos;
b) Coordenar projetos no âmbito da renovação do parque informático, em interação com as
áreas de negócio do ISS e entidades externas fornecedoras de TIC;
c) Coordenar equipas de trabalho multidisciplinares;
d) Gerir simultaneamente diversos projetos;
e) Desenvolver testes a equipamentos informáticos e elaborar relatórios de testes;
f) Elaborar pareceres relativos a infraestruturas tecnológicas e comunicações;
g) Apoiar os utilizadores no uso das infraestruturas tecnológicas e comunicações;
h) Elaborar ações de esclarecimento de âmbito tecnológico;
i) Gerir ferramentas internas de colaboração e de gestão de conteúdos.
3 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra-se disponível na Bolsa
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt
9 de janeiro de 2020. — A Vogal do Conselho Diretivo, Ana Vasques.
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