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 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Direção dos Serviços de Recursos Humanos

Aviso (extrato) n.º 4036/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para a carreira/categoria de especialista 
de informática.

Procedimento concursal comum — contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 
conjugada com a alínea a) do n.º 1 e com o n.º 5, ambos do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna -se público 
que, por despacho do Reitor da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro, de 24 de janeiro 
de 2022, se encontra aberto procedimento concursal comum para a ocupação, em regime de con-
trato em funções públicas por tempo indeterminado, de dois (2) postos de trabalho na carreira e 
categoria de especialista de informática, Grau 1, Nível 2, (precedido de aprovação em estágio com 
classificação não inferir a Bom — 14 valores), como estabelecido na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, os quais se encontram previstos e não ocupados no 
mapa de pessoal desta Universidade.

1 — Entidade que realiza o procedimento: Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro.
2 — Caracterização do posto de trabalho:

Referência A — Engenharia Software — 1 posto de trabalho.
O especialista de informática desempenhará funções de conceção e aplicação na área de 

Engenharia de Software. As tarefas inerentes à área de Engenharia de Software são, predominan-
temente, as seguintes:

a) Analisar os requisitos e proceder à conceção lógica dos sistemas de informação, especifi-
cando as aplicações e programas informáticos, as entradas e saídas, os modelos de dados e os 
esquemas de processamento;

b) Projetar, desenvolver e documentar as aplicações e programas informáticos, assegurando 
a sua integração nos sistemas de informação existentes e compatibilidade com as plataformas 
tecnológicas utilizadas;

c) Instalar, configurar e assegurar a integração e teste de componentes, programas e pro-
dutos aplicacionais, definindo as respetivas regras de segurança e recuperação e os manuais de 
utilização;

d) Elaborar rotinas e programas utilitários e definir procedimentos de uso geral necessários a 
uma fácil e correta utilização dos sistemas aplicacionais instalados;

e) Colaborar na formação e prestar apoio aos utilizadores na operação dos sistemas aplica-
cionais e produtos de microinformática e na programação de procedimentos de interrogação de 
ficheiros e bases de dados.

Referência B — Infraestruturas Tecnológicas — 1 posto de trabalho.
O especialista de informática desempenhará funções de conceção e aplicação na área de 

infraestruturas tecnológicas. As tarefas inerentes à área de infraestruturas tecnológicas são, pre-
dominantemente, as seguintes:

a) Planear e desenvolver projetos de infraestruturas tecnológicas, englobando, designadamente, 
sistemas servidores de dados, de aplicações e de recursos, redes e controladores de comunicações 
e dispositivos de segurança das instalações, assegurando a respetiva gestão e manutenção;
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b) Configurar e instalar peças do suporte lógico de base, englobando, designadamente, os 
sistemas operativos e utilitários associados, os sistemas de gestão de redes informáticas, de base 
de dados, e todas as aplicações e produtos de uso geral, assegurando a respetiva gestão e ope-
racionalidade;

c) Configurar, gerir e administrar os recursos dos sistemas físicos e aplicacionais instalados, 
de forma a otimizar a utilização e partilha das capacidades existentes e a resolver os incidentes 
de exploração, e elaborar as normas e a documentação técnica a que deva obedecer a respetiva 
operação;

d) Assegurar a aplicação dos mecanismos de segurança, confidencialidade e integridade da 
informação armazenada e processada e transportada nos sistemas de processamento e redes de 
comunicação utilizados;

e) Realizar estudos técnico -financeiros com vista à seleção e aquisição de equipamentos 
informáticos, sistemas de comunicação e de peças do suporte lógico de base;

f) Apoiar os utilizadores na operação dos equipamentos terminais de processamento e de 
comunicação de dados, dos microcomputadores e dos respetivos suportes lógicos de base e de-
finir procedimentos de uso geral necessários a uma fácil e correta utilização de todos os sistemas 
instalados.

3 — Requisito habilitacional: Licenciatura na área da informática, nos termos da alínea b) do 
n.º 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 97/2001 de 26 de março, em: Engenharia Informática e de 
Computadores; ou Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações; ou Engenharia Informática 
e Multimédia; ou Engenharia Eletrónica, Telecomunicações e de Computadores; ou Engenharia 
Informática; ou Engenharia Eletrotécnica e de Computadores; ou Engenharia de Sistemas e Infor-
mática.

4 — Forma e prazo de apresentação candidaturas: As candidaturas decorrem pelo prazo de 
dez dias úteis, contados a partir da data de publicação de oferta de emprego na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), contendo informação integral sobre os requisitos formais de provimento, 
do perfil exigido, da composição do júri, dos métodos de seleção, bem como as regras a que deve 
obedecer a formalização de candidaturas. A informação referida será, ainda, publicada no site oficial 
da Universidade (www.utad.pt).

9 de fevereiro de 2022. — O Administrador, Paulo Ferraz.
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