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TÉCNICO DE INFORMÁTICA (M/F) 
_______________________________________________________________________ 
  

1. ATIVIDADES 
a) Monitorizar e assegurar a aplicação/implementação de políticas e diretrizes de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e dos processos e 
procedimentos estabelecidos; 

b) Desenvolver e implementar o Plano de Continuidade de Negócios TIC e a Política 
de Gestão de Riscos TIC; 

c) Assegurar a manutenção dos sistemas da organização, incluindo a instalação de 
softwares, gestão de licenças, configuração e gestão do servidor, Wan e Lan, 
impressoras e conferências áudio/vídeo; 

d) Definir estratégias de rede, ciber-segurança e continuidade de negócio, 
telefonia/comunicação unificada e aplicação de áudio/vídeo conferência; 

e) Assegurar a proteção dos computadores e sistemas e a sua segurança lógica; 
f) Fornecer aconselhamento técnico e apoio operacional sobre a manutenção e os 

serviços de segurança para equipamentos ou sistemas TIC da AAC; 
g) Preparar relatórios periódicos sobre os sistemas da AAC; 
h) Propor TDR’s para a aquisição de sistemas e serviços de Tecnologias de 

Informação (TI); 
i) Colaborar na planificação, de curto e longo prazos, do Contrato TIC e do 

Orçamento TIC; 
j) Avaliar propostas de fornecedores para o fornecimento de sistemas e serviços 

de TI; 
k) O que mais resultar dos Estatutos, regulamentos, instrumentos de gestão e 

diretivas superiormente definidas pelos órgãos competentes da AAC. 
 

2. REQUISITOS GERAIS (OBRIGATÓRIOS) 

a) Formação superior em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos, Engenharia 
Informática, Engenharia de Sistemas de Informação, Engenharia de Redes de 
Comunicação ou áreas afins; 

b) Experiência profissional mínima de 2 anos em segurança de redes e servidores 
Windows;  

c) Conhecimento avançado de redes (LAN/WAN); 
d) Domínio oral e escrito da língua portuguesa. 

 
  



 
 

 2 

3. REQUISITOS PREFERENCIAIS  

a) Bons conhecimentos de automação de escritório; 
b) Bons conhecimentos em matéria de Segurança da Informação; 
c) Bons conhecimentos da língua inglesa; 
d) Disponibilidade imediata; 
e) Possuir boas referências. 

 

4. COMPETÊNCIAS-CHAVE  

a) Elevada capacidade de análise e de resolução de problemas; 
b) Elevada capacidade de comunicação; 
c) Capacidade de organização e planeamento; 
d) Capacidade de trabalhar sob pressão; 
e) Elevado sentido de responsabilidade e rigor na execução das tarefas; 
f) Integridade e compromisso; 
g) Orientação para resultados e para a qualidade; 
h) Facilidade no relacionamento interpessoal e de cooperação; 
i) Espírito de equipa. 

 

5. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA EXIGIDA 

a) Carta de candidatura endereçada ao PCA; 
b) Curriculum vitae atualizado do candidato; 
c) Documentos comprovativos da formação e experiência; 
d) Plano curricular do curso superior; 
e) Referências profissionais; 
f) Fotocópia do documento de identificação (BI, CNI ou passaporte); 
g) Registo criminal atualizado*; 
h) Atestado médico*; 
i) Formulário de candidatura (disponibilizado no site da AAC). 

No decorrer do concurso, poderão ainda ser solicitados outros documentos julgados 
pertinentes. 
*Documentos a ser entregues após a publicação da lista dos candidatos admitidos e 
excluídos, mediante solicitação da AAC. 
 

6.  A SELEÇÃO COMPORTA AS SEGUINTES FASES COM CARÁTER ELIMINATÓRIO 

a) Pré-seleção / triagem, em conformidade com os requisitos acima enunciados; 
b) Avaliação curricular; 
c) Avaliação psicotécnica; 
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d) Entrevista técnica - as matérias objeto de avaliação versam sobre: 
i. Configuração de rede e servidores Windows; 

ii. Aplicação de políticas de segurança; 
iii. Instalação e configuração do Microsoft Office 365; 

e) Entrevista de gestão. 
 

7. CONDIÇÕES CONTRATUAIS E FINANCEIRAS 

a) Contrato por tempo indeterminado com período experimental de 1 ano; 
b) Início de funções indicativamente no primeiro trimestre de 2023; 
c) Remuneração mensal bruta correspondente a Técnico Superior – 13A; 
d) Outros benefícios existentes na instituição. 

 
8. VALIDADE DO CONCURSO 

O concurso é válido por dois anos e reger-se-á pelo Regulamento de Concursos para 
Ingresso na AAC, disponibilizado no site da AAC. 

A AAC reserva-se o direito de não contratar candidatos que não reúnam as condições 
e o perfil requeridos.  
  
 


