
 

 

RECRUTAMENTO EXTERNO 

Ref.ª – Proc. nº 011/2017 
Data de publicação: 10.11.2017 

O Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE, pretende contratar em regime de 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO SEM TERMO dois (2) ESPECIALISTAS DE INFORMÁTICA (M/F), para o 

Serviço de Informática, em regime de 40 horas semanais, a que corresponde uma remuneração base de 1.441,78 

€, de acordo com as tabelas em vigor para a função pública. 

Serão aceites candidaturas para a área das bases de dados, interoperabilidade e sistemas (Área A) e para a área 

de segurança e sistemas (Área B). Para cada área será admitido 1 Especialista de Informática. 

1. Descrição da Função: 

• Área A: Administrar e supervisionar bases de dados; 

• Área A: Administrar plataforma de integração de sistemas e realizar integrações necessárias entre sistemas de 

informação na área da saúde; 

• Área B: Administrar e supervisionar os sistemas de segurança; 

• Área B: Avaliar os riscos (ameaças; vulnerabilidades; impactos) e implementar metodologias claras de 

gestão/medidas de segurança; 

• Instalar aplicações informáticas em conformidade com as exigências dos sistemas de informação; 

• Levantamento de especificações e requisitos; 

• Apoiar a operacionalização e desenvolvimento de aplicativos informáticos de suporte à produção; 

• Gerir projetos informáticos; 

• Apoiar os utilizadores finais na operação dos equipamentos e no diagnóstico e resolução de problemas; 

• Responder aos diversos pedidos de helpdesk dos utilizadores. 

2. Requisitos gerais de admissão (fatores de exclusão):  

• Habilitações académicas: Licenciatura e/ou Mestrado em Engenharia Informática, Eletrotécnica, ou similares; 

• Experiência mínima de 3 anos em administração de sistemas, nos últimos 5 anos; 

• Área A: Experiência mínima de 3 anos em administração de bases de dados Oracle e/ou SQL Server, e MySQL, nos 

últimos 5 anos; 

• Área B: Experiência mínima de 3 anos na área da segurança de TI’s, nos últimos 5 anos. 

3. Requisitos preferenciais: 

• Área A: Formação certificada em Oracle DBA e SQL Server; 

• Área A: Conhecimento em programação orientada a objetos: Java, C#.net e PHP (Framework Laravel); 

• Área A: Conhecimentos de HTML5, CSS3, Javascript, Ajax, XML e JSON; 

• Área A: Conhecimentos de implementação de webservices e HL7; 

• Área A: Conhecimento de plataformas de integração (Mirth, Biztalk e Ensemble); 

• Área A: Conhecimento em administração de redes; 

• Área A: Conhecimentos de software Zabbix, Nagios, Oracle Cloud Control e Weblogic; 



 

• Área B: Certificações em segurança, como CISSP: Certified Information Systems Security Professional, CompTIA 

Security +, CISM: Certified Information Security Manager, Certified Ethical Hacker, Cobit 5 e Microsoft serão 

valorizadas; 

• Área B: Sólidos conhecimentos técnicos em áreas como criptografia, gestão de identidades, controlo de acessos 

(nas vertentes de autenticação e autorização), controlos de segurança (DLP) e confiabilidade dos sistemas e 

software de controlo de aplicações; 

• Área B: Desenho, implementação e suporte de soluções de segurança de perímetro e de datacenter utilizando 

Firewall’s de diferentes fabricantes; 

• Área B: Experiência na realização de auditorias de segurança, testes de penetração e deteção de vulnerabilidades; 

• Área B: Conhecimento de aplicações de auditoria de segurança (OpenVas; Snort; Nessus; Metasploit; Rapid7); 

• Área B: Conhecimento de tecnologias dos seguintes fabricantes: PaloAlto, F5, Cisco, Trend Micro, Vmware, 

Microsoft, Dell e Avaya. 

4. Documentos a apresentar (sob pena de exclusão):  

Carta de apresentação, Formulário de candidatura para a área a que se candidata, Curriculum Vitae (Europass) incluindo 

declarações de experiência profissional, Certificado de habilitações incluindo notas das disciplinas e Certificados de ações de 

formação.  

5. Prazo e modo de apresentação de candidaturas:  

A candidatura, obrigatoriamente, tem de ser remetida, por correio eletrónico, para o endereço 

recrutamento@ipoporto.min-saude.pt, com indicação da referência do processo, no prazo de cinco (5) dias úteis (não 

contando o dia de publicação do anúncio do recrutamento), não podendo ultrapassar os 7 MB por cada e-mail. 

A seleção dos candidatos terá por base a avaliação curricular, prova escrita de conhecimentos em conformidade com as certificações por 
área indicadas nos requisitos preferenciais e a entrevista profissional de seleção, sendo que todas as fases de avaliação têm caráter 
eliminatório (os critérios de valorização constam da ata nº 1 que pode ser consultada, a pedido, por qualquer interessado). Os critérios de 
seleção devem ser avaliados em função de menção expressa e inequívoca do critério em causa por parte do candidato no Currículo Vitae, 
enviado em sede de candidatura. 
Os candidatos serão notificados sobre a receção da candidatura. Caso tal não se verifique deverá contactar o Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos por correio electrónico. Qualquer informação adicional poderá ser obtida através de contacto para o endereço 
eletrónico recrutamento@ipoporto.min-saude.pt 

 


