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Sumário: Procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto de 

trabalho previsto e não ocupado, da carreira (não revista) de especialista de 

informática, da categoria de especialista de informática do grau 1, nível 2, do 

mapa de pessoal da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 

na modalidade de contrato em funções públicas por tempo indeterminado. 

 

Procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto de trabalho 

previsto e não ocupado, da carreira (não revista) de Especialista de Informática, 

da categoria de Especialista de Informática do Grau 1, Nível 2, do mapa de 

pessoal da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros, na 

modalidade de contrato em funções públicas por tempo indeterminado. 

1 - Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º ambos da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, doravante designada LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 11.º da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril, doravante designada Portaria, torna-se público que, por 

meu despacho de 2 de março de 2021, se encontra aberto, pelo prazo de 10 

(dez) dias úteis a contar a partir da data de publicação no Diário da República, 

do presente aviso, procedimento concursal comum, para preenchimento de 1 

(um) posto de trabalho da carreira (não revista) de especialista de informática, 

da categoria de especialista de informática do grau 1, nível 2, nos termos da 

alínea b), do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, para exercer funções na SGPCM. 

2 - Nos termos da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, foi consultada a 

Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas - INA, 

que informou não existirem trabalhadores em situação de valorização 

profissional, com o perfil identificado. 

3 - Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 32.º da Portaria n.º 125-A/2019, 

de 30 de abril, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento 

na SGPCM. 
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4 - Legislação aplicável - Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março, Portaria n.º 

358/2002, de 3 de Abril, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril na sua redação atualizada e Decreto-Lei n.º 4/2015, de 

7 de janeiro (CPA). 

5 - Número de postos de trabalho a ocupar – Um (1). 

6 – Caracterização do posto de trabalho - Em conformidade com o estabelecido 

no Mapa de Pessoal aprovado para 2021, as funções a exercer são as 

enquadráveis no conteúdo funcional da carreira de especialista de informática, 

nos termos do artigo 2.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril, nomeadamente 

a seguinte caraterização: 

A um nível geral, este posto de trabalho tem como objetivo a gestão e 

acompanhamento de um conjunto de iniciativas, através das quais se pretende: 

 

 Gestão e participação em projetos de infraestrutura tecnológica; 

 Integração de sistemas, infraestruturas e comunicações; 

 Implementação e operação de plataformas centralizadas de gestão 

de equipamentos ativos de rede; 

 Implementação de boas práticas; 

 Conhecimentos de arquitetura de redes e telecomunicações; 

 Manutenção e atualização de hardware e software; 

 Conceção e desenvolvimento de arquitetura de redes e 

telecomunicações, bem como a sua manutenção (redes Ethernet, 

WiFi, IPv4/IPv6; VOIP); 

 Contribuir para a definição das políticas, filosofias de desenho e 

requisitos das redes e sistemas e respetivas regras de segurança. 

 

Mais especificamente, o candidato deve conseguir fazer: 

 Instalação, gestão e administração de sistemas Windows, Office 365 

e Azure; 



 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Secretaria-Geral 
 

 Gestão e administração do diretório de utilizadores (Active 

Directory); 

 Gestão de infraestrutura tecnológica e capacidade de configuração e 

instalação de sistemas operativos e servidores; 

 Gestão e administração de plataformas e serviços de correio 

eletrónico (Exchange). 

 Gestão, administração e configuração de equipamentos de 

segurança periférica; 

 Desenvolvimento de scripts para automatização de tarefas de 

gestão, de diagnóstico e de resolução de problemas de rede e 

cibersegurança; 

 Planeamento e gestão de endereçamento IP;  

 Utilização de ferramentas de gestão de redes para avaliar a carga e 

modelar estatística de desempenho da rede. 

 

Em termos de Perfil comportamental, pretende-se: 

 Responsabilidade e compromisso para com o serviço;  

 Tolerância à pressão e contrariedades; 

 Relacionamento interpessoal;  

 Autonomia e espirito de equipa.  

 

7 - Local de Trabalho - O local de trabalho situa-se nas instalações da 

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, sita na rua Professor 

Gomes Teixeira, n.º 1399-022, em Lisboa, e nas localizações às quais a SGPCM 

presta serviços. 

8 - Modalidade de relação jurídica de emprego a constituir - Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado. 

9 - Âmbito de recrutamento - Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 30.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o recrutamento é restrito aos 

trabalhadores com vínculo de emprego público, previamente constituído na  
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modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. 

10 – Posicionamento remuneratório - A determinação do posicionamento 

remuneratório é realizada nos termos da alínea b), n.º 2 do artigo 8.º e anexo 

I, do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, para a categoria de especialista 

de informática, Grau 1, Nível 2, a que corresponde a remuneração base entre 

1.652,68 € (mil seiscentos e cinquenta e dois euros e sessenta e oito cêntimos)  

11 - Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso: 

11.1 - Requisitos gerais - Podem ser admitidos os candidatos que, até ao termo 

do prazo de entrega das candidaturas satisfaçam, cumulativamente, os 

seguintes requisitos: 

a) Reunirem os requisitos gerais necessários para o exercício de funções 

públicas, enunciados no artigo 17.º da LTFP; 

b) Terem já constituída uma relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 30.º da LTFP; 

c) Estejam habilitados com licenciatura no domínio da informática; 

12 - De acordo com o disposto na alínea k) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria, 

não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 

integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em 

mobilidade, ocupem postos de trabalho da SGPCM, idênticos ao posto de 

trabalho posto a concurso.  

13 - Os métodos de seleção obrigatórios a utilizar no presente procedimento 

concursal serão os previstos no artigo 5.º da Portaria, e os estabelecidos no 

artigo 36.º da LTFP, ou seja: 

a) Avaliação curricular para os candidatos que estejam a cumprir ou a executar 

a atribuição, competência ou atividade caraterizadoras do posto de trabalho 

em causa, bem como os que se encontrem em situação de valorização 

profissional que, imediatamente antes tenham desempenhado aquela 

atribuição, competência ou atividades;  

b) Prova de conhecimentos, para os restantes. 

14 - Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 36.º da LTFP, os candidatos 

abrangidos pelo disposto no n.º 2 do mesmo artigo podem optar, mediante 
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declaração escrita, pela realização da prova de conhecimentos em substituição 

da avaliação curricular. 

15- Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Portaria, a ponderação para 

a valoração final da avaliação curricular e para a prova de conhecimentos é de 

70 %. 

16 - Nos termos do n.º 10 do artigo 9.º da Portaria, cada um dos métodos de 

seleção tem caráter eliminatório. 

17 - Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 6.º da Portaria, é utilizada a 

entrevista profissional de seleção como método facultativo ou complementar, 

ao qual é atribuído a ponderação de 30 %. 

18 - A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos 

na área do posto de trabalho a ocupar, de acordo com as exigências da função, 

sendo considerados e ponderados os elementos de maior relevância para o posto 

de trabalho a ocupar, designadamente os seguintes: 

a) A habilitação académica de base, onde se pondera a titularidade de grau 

académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida; 

b) A formação profissional e qualificação respetiva, em que se ponderam as 

ações de formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as relacionadas 

com a área funcional do lugar a ocupar; 

c) A experiência profissional na área para que o procedimento concursal foi 

aberto, em que se pondera o desempenho efetivo de funções, bem como outras 

capacitações adequadas, com avaliação da sua natureza e duração; 

d) A avaliação de desempenho relativa aos últimos 4 (quatro) anos, se a 

atividade profissional se relacionar com o posto de trabalho. 

19 - A prova de conhecimentos será escrita de realização individual, de natureza 

teórica, efetuada em suporte de papel, numa só fase, podendo ser constituída 

por um conjunto de questões de resposta de escolha múltipla e de resposta livre 

(desenvolvimento), tendo a duração de 60 minutos, com tolerância de 10 

minutos para a entrada na sala, com consulta de legislação, e visa avaliar os 

conhecimentos académicos e, ou, profissionais bem como as competências 

técnicas dos candidatos necessárias ao exercício de determinada função. 

20 - A legislação e áreas temáticas são as seguintes: 
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20.1 – Áreas Temáticas: 

 Administração de sistemas (Windows); 

 Administração de Bases de Dados (SQL, MySQL, Oracle) 

 Administração de Redes (VLAN, Switching, Routing) 

 Cibersegurança 

20.2 - Legislação - A legislação a utilizar é a seguinte: 

 Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pela Lei n.º 84/2015, de 

7 de agosto - Aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; 

 Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, na sua versão atual - Lei da 

Proteção de Dados Pessoais (transpõe para a ordem jurídica 

portuguesa a Diretiva n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados 

pessoais e à livre circulação desses dados); 

 Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, na sua versão atual - Transpõe 

para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2002/58/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho, relativa ao 

tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor 

das comunicações eletrónicas;  

 Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro - Aprova a Lei do Cibercrime, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Decisão Quadro n.º 

2005/222/JAI, do Conselho, de 24 de fevereiro, relativa a ataques 

contra sistemas de informação, e adapta o direito interno à 

Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 155/2007, de 2 de outubro 

- Estabelece as orientações relativas à acessibilidade pelos 

cidadãos com necessidades especiais aos sítios da Internet do 

Governo e dos serviços e organismos públicos da administração 

central;  
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 Decreto-Lei n.º 62/2003, de 3 de abril - Altera o Decreto-Lei n.º 

290-D/99, de 2 de agosto, que aprova o regime jurídico dos 

documentos eletrónicos e da assinatura digital;  

 Decreto-Lei n.º 107/2012, de 18 de maio, com a redação dada 

pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro - Regula o dever de 

informação e a emissão de parecer prévio relativos à aquisição de 

bens e à prestação de serviços no domínio das tecnologias de 

informação e comunicação;  

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012, de 7 de fevereiro 

- Aprova as linhas gerais do plano global estratégico de 

racionalização e redução de custos com as TIC na Administração 

Pública; 

 Princípios Éticos da Administração Pública (disponíveis no sítio da 

DGAEP, em www.dgaep.gov.pt). 

 

21 - A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de forma objetiva e 

sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados 

durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 

nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de 

relacionamento interpessoal. 

22 - Nos termos do n.º 6 do artigo 11.º da Portaria, as atas do júri, onde constam 

os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de 

seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do 

método, são publicitadas no sítio da Internet da entidade. 

23 - A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de 

seleção equivale à desistência do procedimento. 

24 - A classificação final dos candidatos será obtida na escala de 0 a 20 valores, 

considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação 

inferior a 9,5 valores. 

25 - Formalização das Candidaturas: 
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25.1 - Prazo para apresentação de candidaturas - 10 dias úteis, contados da 

data de publicação do aviso no Diário da República. 

25.2 - As candidaturas podem ser apresentadas em suporte digital e 

formalizadas através do preenchimento do formulário de candidatura ao 

procedimento concursal, aprovado pelo Despacho n.º 11 321/2009, do Ministro 

de Estado e das Finanças, de 17 de março, publicado no DR. II.ª série n.º 89, de 

8 de maio, e entregue até ao termo do prazo. 

a) Por correio eletrónico para o seguinte endereço: 

recursos.humanos@sg.pcm.gov.pt, com indicação do número do aviso, no 

assunto do email. 

25.3 - As candidaturas deverão ser acompanhadas da seguinte documentação: 

a) Um exemplar do Curriculum Vitae atualizado, datado e assinado, com a 

indicação dos números do cartão do cidadão e de identificação fiscal; 

b) Fotocópia simples e legível do certificado de habilitações académicas; 

c) Fotocópia simples e legível dos certificados de formação profissional, 

relacionadas com a caracterização do posto de trabalho a ocupar; 

d) Declaração emitida e autenticada pelo órgão ou serviço de origem (data 

reportada ao prazo estabelecido para apresentação das candidaturas), da qual 

conste: a modalidade do vínculo de emprego público de que é titular, 

identificação da carreira e da categoria de que o candidato seja titular; a 

antiguidade na Administração Pública e na carreira; descrição das funções 

exercidas pelo candidato; menções quantitativas e qualitativas das avaliações 

do desempenho dos últimos três períodos de avaliação, posição e nível 

remuneratório e o correspondente montante pecuniário. 

26 - Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de 

dúvida sobre a situação descrita no currículo, a apresentação de documentos 

comprovativos das suas declarações. 

27 - Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas e do artigo 5.º da Portaria n.º 125-A/2019, são adotados como métodos 

de seleção, com carácter eliminatório: 

mailto:recursos.humanos@sg.pcm.gov.pt


 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Secretaria-Geral 
 

27.1 - Avaliação curricular (AC) - destinada a avaliar a qualificação dos 

candidatos, ponderando os elementos de maior relevância para o posto de 

trabalho a ocupar. Terá uma ponderação de 70%, e tem carácter eliminatório. 

27.2 - Entrevista Profissional de Seleção (EPS), destinada a avaliar, a 

experiência profissional e aspetos comportamentais, a qual terá uma 

ponderação de 30%, e tem caráter eliminatório. 

28 - Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo excluído do 

procedimento os candidatos que não compareçam a qualquer método de 

seleção ou que tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos 

métodos de seleção, bem como nas fases que o comportem e não lhes sendo 

aplicado o método de seleção seguinte. 

29 – Em situações de igualdade de valoração aplica-se o disposto no artigo 27.º 

da Portaria, caso subsista esse mesmo empate, será tida em conta a nota final 

constante do certificado de habilitações literárias correspondentes à 

licenciatura. 

30 - A classificação final (CF), expressa de 0 a 20 valores, resultará da seguinte 

fórmula: 

CF = (70 % x PC) + (30 % x EPS) ou CF = (70 % x AC) + (30 % x EPS) 

sendo que: 

 

CF - Classificação Final; 

PC - Prova de Conhecimentos; 

AC - Avaliação Curricular; 

EPS - Entrevista Profissional de Seleção. 

30.1- Os candidatos com vínculo de emprego público por tempo indeterminado 

a exercer funções idênticas às dos postos de trabalho para cuja ocupação se 

publicita o procedimento e para os candidatos em situação de valorização 

profissional que exerceram, por último, funções idênticas às publicitadas, 

ficarão sujeitos aos seguintes métodos de seleção eliminatórios de per si: 

a) Avaliação Curricular; 

b) Entrevista Profissional de Seleção. 
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30.2 – Os candidatos com vínculo de emprego público por tempo indeterminado 

a exercer funções diferentes das do posto de trabalho para cuja ocupação se 

publicita o procedimento, para os candidatos em situação de valorização 

profissional que exerceram, por último, funções diferentes das publicitadas, 

para os candidatos que exercerem o direito de opção nesse sentido, bem como 

aos candidatos não integrados na carreira de Especialista de Informática, 

ficarão sujeitos aos seguintes métodos de seleção eliminatórios de per si: 

a) Prova de Conhecimentos; e, 

b) Entrevista Profissional de Seleção. 

31- Notificação dos candidatos: 

Os candidatos são notificados para o endereço eletrónico indicado no 

formulário de candidatura, nos termos do disposto no artigo 10.º da Portaria 

nº 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação. 

32 - As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e a respetiva 

ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 

classificativa e o sistema de valoração final, são disponibilizadas na página 

eletrónica da SGPCM acedível em www.sg.pcm.gov.pt. 

33 - Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é notificada 

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, conjugado com o artigo 10.º, 

ambos da Portaria. 

34 - A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação é 

publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e 

público das instalações da Secretaria- 

Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e disponibilizada na respetiva 

página eletrónica, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria. 

35 - Composição do júri do procedimento: 

Presidente: Célia Nunes, Chefe de Divisão de Arquivos e Sistemas de 

Informação 

Vogais Efetivos:  

Diogo Salvador, Especialista de Informática da Divisão de Arquivos e Sistemas 

de Informação 

Dulce Oliveira, Técnica Superior da Direção de Serviços de Recursos Humanos.  
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Vogais Suplentes:  

Eduarda Pereira, Técnica Superior da Direção de Serviços de Recursos 

Humanos 

Élia Figueiredo, Técnica Superior da Direção de Serviços de Recursos Humanos 
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