
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202103/0607

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Pendente

Nível Orgânico: Ministério da Agricultura

Orgão / Serviço: Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

Regime: Carreiras Não Revistas

Carreira: Especialista de Informática

Categoria: Especialista Informática Grau 3 Nível 1

Grau de Complexidade: 0

Remuneração: A detida no serviço de origem, até ao valor máximo de 2 746,24 €, entre os 
níveis 45 e 48 da TRU.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Posto de trabalho para exercer funções no Núcleo de Apoio Informático, afeto à 
Direção de Serviços de Administração.
Em conformidade com o estabelecido no Mapa de Pessoal aprovado para o ano 
de 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 consistindo, sumariamente, no desempenho de funções 
nas áreas de gestão e arquitetura de sistemas de informação, de infraestruturas 
tecnológicas e de engenharia de software e, ainda, todas as funções que sejam 
suscetíveis de serem desempenhadas por um Especialista de Informática, nos 
termos da referida Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril.
Incumbe ainda o desenvolvimento das seguintes tarefas, nas respetivas áreas de 
especialidade:
a) Colaborar na definição das políticas, no desenvolvimento e na contratação dos 
sistemas e tecnologias de informação, na modelização de testes e na avaliação 
de protótipos e na realização de atividades de consultadoria e auditoria 
especializada;
b) Estudar o impacte dos sistemas e das tecnologias de informação na 
organização do trabalho e no sistema organizacional, propondo medidas 
adequadas para a introdução de inovações na organização e funcionamento dos 
serviços e para a formação dos utilizadores de informática;
c) Participar no planeamento e no controlo de projetos informáticos.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura na área de informática
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Ciências Ciências de Computadores e Informática Informática

Ciências Ciências de Computadores e Informática Ciências Informáticas

Ciências Ciências de Computadores e Informática Ciência e Tecnologia da Computação

Ciências Ciências de Computadores e Informática Informática de Gestão

Ciências Ciências de Computadores e Informática Outros

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Direção Regional 
de Agricultura e 
Pescas do Algarve

1 Apartado 282 - Braciais 
- Patacão

8001904 FARO Faro                     
              

Faro                     
              

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Titularidade de carta de condução da categoria B e a disponibilidade para 
conduzir viaturas do Estado.

Envio de Candidaturas para: pessoal@drapalg.min-agricultura.pt

Contacto: 289870700

Data Publicitação: 2021-03-22

Data Limite: 2021-04-05

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

A apresentação das candidaturas deve ser efetuada mediante requerimento dirigido ao Diretor Regional de Agricultura e Pescas do
Algarve, acompanhado de Curriculum Vitae datado e assinado, do qual conste a identificação da referência do posto de trabalho a
que se candidata, a modalidade da relação jurídica de emprego público detida, a categoria, a posição e o nível remuneratório e
respetivo montante, assim como a morada, o contato telefónico e endereço eletrónico para posterior contacto.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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