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AV I SO 

 

Concurso Interno de Acesso Limitado para provimento de um lugar da categoria de Técnico de 

Informática do Grau 2, Nível 1, da carreira de Técnico de Informática, quadro regional da ilha 

Terceira, lugar afeto à Escola Secundária Vitorino Nemésio.  

 

Nos termos do disposto na alínea b) do nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 204/98, de 11 de 

julho, aplicado à Região pelo Decreto Legislativo Regional nº 27/99/A, de 31 de julho, torna-se 

público que, após despacho de autorização de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo 

Regional, 05 de março de 2020, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data 

da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP) – Açores, concurso interno 

de acesso limitado, para o preenchimento de uma vaga na categoria de Técnico de Informática 

do grau 2, nível 1, da carreira de informática, do quadro regional da ilha Terceira, lugar afeto à 

Escola Secundária Vitorino Nemésio. 

1. Legislação aplicável: Decreto-Lei nº 204/98, de 11 de julho, adaptado à Região pelo Decreto 

Legislativo Regional nº 27/99/A, de 31 de julho, Decreto-Lei nº 97/2001, de 26 de março, 

Portaria nº 24/2006, de 23 de março, Despacho Normativo nº 11/2003, de 17 de abril, Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na redação 

atual. 

2. Prazo de validade: o prazo de validade deste concurso termina com o provimento do lugar 

posto a concurso. 

3. Local de trabalho: Escola Secundária Vitorino Nemésio 

4. Caracterização do posto de trabalho: as funções a desempenhar são as inerentes ao 

conteúdo funcional da categoria do Técnico de Informática, nomeadamente nas áreas 

funcionais de infraestruturas tecnológicas e engenharia de software, conforme o estipulado na 

Portaria nº 24/2006, de 23 de março. 
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5. Posicionamento Remuneratório: o vencimento é o correspondente ao índice 470 e escalão 

1, do mapa II a que se refere o nº 1 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 97/2001, de 26 de março, 

que, nos termos do nº 1 do artigo 5º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, se fixa no nível 

remuneratório 23 da Tabela Remuneratória Única (TRU), aprovada pela Portaria nº 1553-

C/2008, de 31 de dezembro, atualizada nos termos do Decreto-Lei nº 10-B/2020, de 23 de 

março. 

6. Âmbito de Recrutamento: podem candidatar-se trabalhadores com vínculo de emprego 

público com a categoria de técnico de informática do grau 1, do quadro regional da ilha Terceira, 

afetos à Escola Secundária Vitorino Nemésio, com pelo menos quatro anos avaliados de Muito 

Bom (Relevante) ou seis anos avaliados de Bom (Adequado), de acordo com o artigo 4º do 

Decreto-Lei nº 97/2001, de 26 de março, classificação adaptada ao novo sistema de avaliação 

do desempenho dos trabalhadores da administração pública (SIADAPRA). 

7. Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão ser efetuadas através do 

preenchimento obrigatório do formulário de candidatura que se encontra disponibilizado no 

endereço https://edu.azores.gov.pt/seccoes/procedimento-concursal/ e dirigidas ao presidente 

do júri. 

7.1. A apresentação de candidatura pode ser entregue em suporte de papel ou em suporte 

digital. 

7.2.  A entrega da candidatura poderá ser efetuada:  

a) Pessoalmente, nos serviços administrativos da Escola Secundária Vitorino Nemésio, Rua 

Comendador Francisco José Barcelos, nas horas normais de expediente (das 9:00 às 12:30 e das 

14:00 às 17:00);  

b) Através de correio registado e com aviso de receção, para a morada atrás referida; 

c) Através de correio eletrónico para o seguinte endereço cees.vinemesio@azores.gov.pt  

 8. Conjuntamente com as candidaturas deve ser entregue: 

 Comprovativo das habilitações literárias; 
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 Curriculum vitae detalhado e atualizado (devidamente datado e assinado), 

acompanhado dos documentos comprovativos dos factos referidos no mesmo e que 

possam relevar para apreciação do seu mérito; 

 Declaração do serviço a que se encontre vinculado, devidamente atualizada, da qual 

conste o vínculo de emprego público que detém, a antiguidade na função, o tempo de 

serviço na carreira e na categoria de que é titular e as avaliações de desempenho dos 

últimos 4 ou 6 anos, em conformidade com o ponto 6 do presente aviso. 

 Outros documentos considerados relevantes para a análise da candidatura, que 

tenham mencionado no formulário de candidatura, e não identificados no presente 

aviso; 

8.1. Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos que já existam nos 

respetivos processos individuais. 

9. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a situação 

que descreve no seu currículo, a apresentação dos documentos comprovativos. 

10. As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas por lei. 

11. 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 facultadas aos candidatos sempre que solicitadas. 

12. São excluídos do procedimento os candidatos que não compareçam ao método de seleção 

que exige a sua presença, bem como os que tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores 

num dos métodos, não lhes sendo aplicado o método seguinte. 

13. Os métodos de seleção a utilizar serão os constantes do art.º 4º do Decreto-Lei nº 97/2001, 

de 26 de março conjugado com o Despacho Normativo nº 11/2003, de 17 de abril: 

a) Prova de conhecimentos (PC); 

b) Avaliação curricular (AC). 

13.1. Na avaliação curricular ponderar-se-ão os seguintes fatores: 

a) Experiência profissional nas correspondentes áreas funcionais; 
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b) Formação profissional; 

c) Habilitações literárias; 

d) Avaliação do desempenho. 

13.2. A prova de conhecimentos visa analisar os níveis de conhecimento académicos e 

profissionais dos candidatos, reveste a forma escrita, sendo constituída por perguntas com 

resposta de escolha múltipla e um tema para desenvolvimento, terá a duração de 90 minutos e 

incidirá sobre as seguintes áreas: 

- Conceitos básicos necessários à instalação e configuração de sistemas informáticos: 

hardware, 

-Sistemas operativos e utilitários; 

- Conceitos sobre a configuração e manutenção de uma rede local; 

- Suporte e programação de sistemas de microinformática; 

- Normas de segurança física e lógica; 

- Conceitos relativos à manutenção e administração dos sistemas computacionais e das 

comunicações; 

- Privacidade e segurança informática 

13.3. A prova de conhecimentos versará sobre os seguintes temas:  

a) Estatuto das carreiras, categorias e funções do pessoal de informática, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 97/2001, de 31 de março; 

b) Portaria nº 24/2006, de 23 de março (Define as áreas e conteúdos funcionais das 

carreiras do pessoal de informática da Administração Regional e regulamenta o 

sistema de formação profissional que lhes é aplicável); 

c) Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 

2016, que regula a proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais e à livre circulação destes dados; 
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d) Decreto-Lei n.º 83/2018, de 19 de outubro, que aprova o Regulamento Nacional de 

Interoperabilidade Digital – 2018; 

e) Manual ITED - (Prescrições e Especificações Técnicas das infraestruturas de 

telecomunicações em edifícios) - 3.º edição, setembro de 2014, ICP-ANACOM; 

f) KUROSE, James F. e ROSS Keith W., Redes de Computadores e a Internet; 

g) CONNOLLY, Thomas M. e BEGG Carolyn E., Database Systems: A Practical Approach 

to Design, Implementation and Management, 4th Edition; 

13.3.1. É permitida a consulta de legislação e bibliografia indicada, em suporte papel de que os 

candidatos deverão encontrar-se munidos. 

14. O dia, hora e local designados para a realização da prova de conhecimentos serão notificados 

aos candidatos, mediante ofício registado com aviso de receção, tendo em conta o disposto no 

nº 2 do art.º 35º do Decreto-Lei nº 204/98, de 11 de julho. 

15. A ordenação final dos candidatos resultará da média aritmética ponderada das classificações 

obtidas nos fatores de ponderação, sendo 50% para a Prova de conhecimentos e 50% para a 

Avaliação curricular. 

16. Audiência dos interessados: o exercício do direito de participação dos candidatos poderá ser 

realizado através do preenchimento do formulário disponível no Portal da Educação, no 

endereço https://edu.azores.gov.pt/seccoes/procedimento-concursal/ 

17. A relação de candidatos e lista de classificação final, serão afixadas em local visível e público 

na Escola Secundária Vitorino Nemésio. 

18. O júri terá a seguinte composição: 

 

Presidente, Augusta Maria Teixeira Guimarães de Escobar 

 

Vogais Efetivos: 1º Vogal – Nuno José Pacheco Cabral (Vice-Presidente do Conselho 

Executivo e docente do grupo 550 – Informática) 
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2º Vogal – Duarte Pedro Nunes Pinto (Coordenador do Núcleo de 

Informática e Telecomunicações da Secretaria Regional da Educação e 

Cultura), elemento designado pela Direção Regional da Educação 

 

Vogais Suplentes: Cláudia Margarida Ávila Coelho da Costa (Vice-Presidente do 

Conselho Executivo) e Sandra Manuela Aguiar Sousa Monteiro (Assessora 

do Conselho Executivo) 

 

Praia da Vitória, 16 de abril de 2020. 

 

A Presidente do Júri, 
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