Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201511/0087
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Educação e Ciência
Orgão / Serviço: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: A remuneração auferida presentemente na origem
Sumplemento Mensal: 0.00 EUR
Exercício de funções na área de arquitetura de sistemas de informação para o
Sistema de Gestão de Ciência e Tecnologia Português (PT-CRIS),
nomeadamente:
• Trabalhar diretamente com arquitetos de sistemas parceiros e fornecedores
por forma a criar os serviços de suporte a uma implementação SOA (Service
oriented architecture) e ao seu modelo de governance;
• Atuar como gestor de dados, com o suporte da restante equipa e
fornecedores, assumindo a responsabilidade pela execução, criação, controle e
atualização de Master Data. Desenvolver e implementar a estratégia de Master
Data em alinhamento com a organização e implementar as mudanças
organizacionais necessárias;
• Gerir relações e parcerias com entidades de ensino superior e institutos de
Investigação de modo a que se comprometam com as normas e standards
usados pelo PT-CRIS.
É condição essencial deter experiência e/ou conhecimentos sobre:
• Experiência comprovada em SOA governance e SOA design patterns, projetar e
desenvolver em ambiente SOA;
Caracterização do Posto de Trabalho:
• Experiência em projetos de Master Data Management (MDM),
• Experiência em base de dados SQL Server e Microsoft integration services;
• Experiência em linguagens de programação da Microsoft e JAVA;
• Familiaridade com formatos e protocolos em sistemas de informação de
pesquisa como CERIF, CASRAI, OAI-PMH, bem como uma compreensão básica
da atividade de investigação (investigadores, projetos, bolsas, financiamento,
resultados, manuscritos, identificadores persistentes, repositórios, sistemas
CRIS);
• Conhecimentos de XML;
• Conhecimentos de Segurança;
• Experiência em Gestão de projetos;
• Alta proficiência em inglês falado e escrito, com a capacidade para a redação
de textos para publicações e comunicações oficiais, assim como para fazer
apresentações orais.

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 c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
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e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Ciência da Computação ou equivalente
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Tecnologias

Sistemas e Informática / Multimédia /
Telecomunicações

Outros

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Fundação para a
Ciência e a
Tecnologia, I. P.

1

Avenida D. Carlos I, n.º
126 - 1º andar

Código Postal

Distrito

Concelho

1249074 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Nº de Vagas/ Alterações

Total Postos de Trabalho: 1

Formação Profissional

Outros Requisitos: É condição preferencial deter experiência e/ou conhecimentos sobre
• Capacidade de análise e de decisão lidando com dificuldades em tempo útil;
• Capacidade de resolução de problema: antecipar os obstáculos; avaliar
soluções alternativas a fim de ter um plano de fallback;
• Fortes competências relacionais, capacidade de influência e mobilização;
• Autonomia e orientação para os objetivos;
• Foco e resistência à pressão.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: dgrh@fct.pt
Contacto: 213911583
Data Publicitação: 2015-11-11
Data Limite: 2015-11-25
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: 2ª Série do Diário da República - Aviso n.º 13122/2015, de 11 de novembro
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Texto Publicado em Joral Oficial: A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., pretende proceder à mobilidade
interna de um trabalhador da carreira e categoria de Técnico Superior ou
Especialista de Informática, para a unidade da Computação Científica Nacional,
nos termos do disposto nos artigos 92.º a 100.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o
exercício de funções na área de arquitetura de sistemas de informação para o
Sistema de Gestão de Ciência e Tecnologia Português (PT-CRIS). Os Current
Research Information Systems (CRIS) tem uma importância vital para ajudar os
seus utilizadores no registo, comunicação e tomada de decisão sobre o processo
de investigação seja no desenvolvimento de programas, na atribuição de
financiamento, na avaliação ou na execução desses mesmos projetos, gerando
indicadores, avaliando resultados ou transferindo conhecimento. Por forma a
suportar mais adequadamente a gestão de ciência, a FCT pretende criar e
desenvolver um ecossistema nacional integrado e sustentável de sistemas de
gestão e tecnologia designado PT-CRIS. O PT-CRIS tem como objetivo: a) definir
o quadro regulamentar, a adotar pelos vários sistemas; b) coordenar a
integração de sistemas da FCT em conformidade com o quadro regulamentar; c)
coordenar a integração de sistemas externos com sistemas de FCT (nacionais e
internacionais); d) criar um ponto único de informação, vinculativo e credível.
Como arquiteto de sistemas e gestor de dados do programa PT-CRIS, irá: •
Trabalhar diretamente com arquitetos de sistemas parceiros e fornecedores por
forma a criar os serviços de suporte a uma implementação SOA (Service oriented
architecture) e ao seu modelo de governance; • Atuar como gestor de dados,
com o suporte da restante equipa e fornecedores, assumindo a responsabilidade
pela execução, criação, controle e atualização de Master Data. Desenvolver e
implementar a estratégia de Master Data em alinhamento com a organização e
implementar as mudanças organizacionais necessárias; • Gerir relações e
parcerias com entidades de ensino superior e institutos de Investigação de modo
a que se comprometam com as normas e standards usados pelo PT-CRIS. É
condição essencial deter experiência e/ou conhecimentos sobre: • Experiência
comprovada em SOA governance e SOA design patterns, projetar e desenvolver
em ambiente SOA; • Experiência em projetos de Master Data Management
(MDM), • Experiência em base de dados SQL Server e Microsoft integration
services; • Experiência em linguagens de programação da Microsoft e JAVA; •
Familiaridade com formatos e protocolos em sistemas de informação de pesquisa
como CERIF, CASRAI, OAI-PMH, bem como uma compreensão básica da
atividade de investigação (investigadores, projetos, bolsas, financiamento,
resultados, manuscritos, identificadores persistentes, repositórios, sistemas
CRIS); • Conhecimentos de XML; • Conhecimentos de Segurança; • Experiência
em Gestão de projetos; • Alta proficiência em inglês falado e escrito, com a
capacidade para a redação de textos para publicações e comunicações oficiais,
assim como para fazer apresentações orais. É condição preferencial deter
experiência e/ou conhecimentos sobre • Capacidade de análise e de decisão
lidando com dificuldades em tempo útil; • Capacidade de resolução de problema:
antecipar os obstáculos; avaliar soluções alternativas a fim de ter um plano de
fallback; • Fortes competências relacionais, capacidade de influência e
mobilização; • Autonomia e orientação para os objetivos; • Foco e resistência à
pressão. Tipo de Oferta: Mobilidade Interna Carreira/Categoria: Técnico Superior
ou Especialista de Informática Formação superior: Licenciatura Ciências da
computação ou equivalente Remuneração: Nos termos previstos no artigo 39.º
da Lei n.º 82-C/2013, de 31 de dezembro, a remuneração será a auferida
presentemente. As respostas deverão ser remetidas, no prazo de 10 dias úteis, a
contar da publicitação do presente aviso, mediante requerimento elaborado pelo
candidato com a menção expressa do vínculo, da carreira/categoria que detém,
da posição e nível remuneratórios e remuneração mensal e do contacto
telefónico, acompanhado do curriculum vitae atualizado, com a descrição
detalhada das funções exercidas no âmbito da sua experiência profissional, do
comprovativo das habilitações literárias e da formação específica na área da
informática, para o endereço eletrónico dgrh@fct.pt. A presente oferta de
emprego estará disponível na página eletrónica da FCT, I.P. pelo prazo de 10
dias úteis.
Observações
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