
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202108/0295

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério do Ambiente e da Ação Climática

Orgão / Serviço: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Regime: Carreiras Não Revistas

Carreira: Técnico de Informática

Categoria: Tecnico de Informatica Grau 2 Nível 2

Grau de Complexidade: 0

Remuneração: A detida pelo candidato com limite máximo correspondente ao índice 610.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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Caracterização do Posto de Trabalho:

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. é, hoje, uma organização de referência 
na sociedade portuguesa. A APA é o principal organismo do Estado dedicado às 
políticas e legislação ambiental, abrangendo um vasto conjunto de áreas: 
alterações climáticas, qualidade do ar, recursos hídricos e litoral, resíduos, ruído, 
economia circular, emergências radiológicas e segurança nuclear, avaliação 
ambiental, licenciamento, certificação ambiental, participação pública, educação 
e sensibilização ambiental.
No âmbito do reforço da Segurança e bem-estar dos trabalhadores, estão 
definidas no Plano de Atividades 6 medidas prioritárias:
2. Reforço das medidas de Higiene e Segurança das Instalações;
3. Contratação de serviços alargados de Segurança e Saúde no Trabalho
incluindo saúde mental;
4. Criação de um Portal Corporativo que integre e desmaterialize os principais
processos de trabalho internos, em particular o colaborativo;
5. Criação de um Portal do Colaborador que integre e desmaterialize os
principais dados e processos individuais dos trabalhadores (SAMA);
6. A implementação de um Sistema de Gestão da Conciliação (SGC), visando a
certificação acreditada da APA na Norma portuguesa NP 4552:2016 (Sistema de
Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal).
A APA, I.P. tem hoje mais de 2/3 dos colaboradores com computadores portáteis
e utilizando desktops virtuais; remodelou e fez um profundo upgrade de
sistemas de comunicações por teleconferência e apostou definitivamente no
teletrabalho a tempo parcial. A quase totalidade das solicitações de jornada
contínua por parte dos trabalhadores recebeu parecer favorável.
Os cerca de 500 mil utilizadores das plataformas informáticas da APA, esperam
que elas estejam permanentemente disponíveis, seja para saber a qualidade do
ar, para obter uma licença, ou para cumprir alguma obrigação ambiental que
decorra da sua atividade. A APA, através do seu Departamento de Tecnologias e
Sistemas de Informação, promove ativamente a transformação digital dos seus
processos de negócio e necessita de reforçar a sua equipa.
Em conformidade com o estabelecido no Mapa de Pessoal, as funções a exercer 
são as enquadráveis no conteúdo funcional da carreira de Técnico de 
informática, previstas na Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril e os postos de 
trabalho caracterizam-se pelo exercício de algumas das seguintes atividades:
• Ajudar a desenvolver sistemas informáticos nas suas áreas de atuação;
• Instalar componentes de hardware e software necessários à operação dos 
utilizadores da APA, I.P. designadamente, de sistemas servidores, dispositivos de 
comunicações, estações de trabalho, periféricos e suporte lógico utilitário, 
assegurando a respetiva manutenção e atualização;
• Gerir o parque informático da APA,I.P.;
• Gerar e documentar as configurações e organizar e manter atualizado o 
arquivo dos manuais de instalação, operação e utilização dos sistemas e 
suportes lógicos de base;
• Ajudar na planificação e a exploração, parametrizar e acionar o funcionamento, 
controlo e operação dos sistemas, computadores, periféricos e dispositivos de 
comunicações instalados, atribuir, otimizar e desafetar os recursos, identificar as 
anomalias e desencadear as ações de regularização requeridas;
• Zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lógica e pela 
manutenção do equipamento e dos suportes de informação e desencadear e 
controlar os procedimentos regulares de salvaguarda da informação,
nomeadamente cópias de segurança, de proteção da integridade e de 
recuperação da informação;
• Apoiar os utilizadores finais na operação dos equipamentos e no diagnóstico e 
resolução dos respetivos problemas. Colaborar no provisionamento das 
condições de infraestrutura, compreendendo hardware e software, necessárias à 
operação e desenvolvimento das suas atividades;
• Colaborar no processo e atividades de teste, provisionado as condições de 
infraestrutura necessárias ao desenvolvimento daquela função;
• Prestar serviços de formação aos clientes, nos âmbitos e soluções de software 
associadas à função;
• Prestar Serviços de Apoio Técnico e de Implementação, dos sistemas e 
soluções dos clientes;
• Aprovisionar sistemas e equipamentos internos.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;
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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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Agência 
Portuguesa do 
Ambiente, I.P.

1 Rua da Murgueira, n.º 
9 e 9A, Zambujal - 
Apartado 7585 - 
Alfragide

2610124 
AMADORA

Lisboa                  
               

Amadora               
                 

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Rua da Murgueira, 9, Zambujal, Alfragide, 2610-124 Amadora

Contacto: recrutamento@apambiente.pt

Data Publicitação: 2021-08-13

Data Limite: 2021-09-10

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: N/A

Texto Publicado em Jornal Oficial: N/A

Observações

Formalização das candidaturas:
A candidatura deve ser identificada com a indicação do código da Oferta da BEP.
Documentos a apresentar:
Curriculum vitae detalhado na área objeto do presente recrutamento, datado e assinado.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

3



4


