Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201902/0171
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério dos Negócios Estrangeiros
Orgão / Serviço: Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Regime: Carreiras Não Revistas
Carreira: Especialista de Informática
Categoria: Qualquer
Grau de Complexidade: 0
Remuneração:

Serviço de origem ou a determinar – nos termos do artigo 153.º da LTFP e do
artigo 18.º da LOE 2019

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Gestão e manutenção da infraestrutura informática garantido a fiabilidade,
integridade e segurança dos sistemas e respetivas redes internas e de perímetro.
Planeamento de infraestruturas com base na segurança de voz e dados, com
Caracterização do Posto de Trabalho: respetiva análise de performance de tráfego. Capacidade para auditoria, análise
forense e mitigação de incidentes no âmbito da ciber-segurança.

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;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura no domínio da Informática
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Secretaria-Geral
do Ministério dos
Negócios
Estrangeiros

1

Largo do Rilvas

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

1399030 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: b) Perfil pretendido / Conhecimentos específicos
Preferencialmente, os candidatos deverão observar cumulativamente os
seguintes requisitos comprovando a experiência (superior a 1 ano):
.
Gestão e administração de equipamentos de segurança dos fabricantes
Checkpoint, Fortinet e/ou Clearpass;
.
Gestão e administração de equipamentos de SSL/VPN dos fabricantes F5,
Fortinet e/ou Juniper;
.
Parametrização, configuração e gestão de ativos de rede em equipamentos
CISCO, HP e/ou Aruba (Wifi);
.
Implementação procedimentos e políticas internas referentes à optimização
e respectiva segurança da infra-estrutura, para a realização de auditorias de
segurança informática;
.
Elaboração de procedimentos de planeamento, análise, levantamento,
mapeamento e optimização de infra-estruturas (Redes e Servidores);
.
Conhecimentos em proteção de dados e gestão de análise de
vulnerabilidades (IDS, IPS, Anti-Spam, Anti-bot, Anti-Ramsomware, DLP,
Application Control, Anti-malware, Threat Prevention, Sandboxing, Endpoint
Security e/ou SIEM);
.
Conhecimentos em auditoria, análise forense e mitigação de incidentes de
segurança informática, com base nos resultados obtidos de diferentes sistemas
para os correlacionar e agir na resolução dos mesmos;
.
Conhecimentos em software de testes de intrusão e monitorização de
sistemas de segurança;
.
Planeamento, implementação e gestão de Servidores Linux & Microsoft e
utilização de ferramentas de monitorização de performance;
.
Implementação, gestão e otimização de servidores Windows Server, Linux e
ambientes virtuais em VMWare ou HyperV;
.
Conhecimentos mínimos na gestão e administração de sistemas de Voz
sobre IP em infraestrutura Cisco ou software open source baseado em asterisk;

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Dra. Patrícia Gaspar
Contacto: patricia.gaspar@mne.pt ou 213 946 358
Data Publicitação: 2019-02-08
Data Limite: 2019-02-22
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
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Texto Publicado em Jornal Oficial: a) Caracterização da função: Gestão e manutenção da infraestrutura informática
garantido a fiabilidade, integridade e segurança dos sistemas e respetivas redes
internas e de perímetro. Planeamento de infraestruturas com base na segurança
de voz e dados, com respetiva análise de performance de tráfego. Capacidade
para auditoria, análise forense e mitigação de incidentes no âmbito da cibersegurança. b) Perfil pretendido / Conhecimentos específicos: Preferencialmente,
os candidatos deverão observar cumulativamente os seguintes requisitos
comprovando a experiência (superior a 1 ano): . Gestão e administração de
equipamentos de segurança dos fabricantes Checkpoint, Fortinet e/ou Clearpass;
. Gestão e administração de equipamentos de SSL/VPN dos fabricantes F5,
Fortinet e/ou Juniper; . Parametrização, configuração e gestão de ativos de rede
em equipamentos CISCO, HP e/ou Aruba (Wifi); . Implementação procedimentos
e políticas internas referentes à optimização e respectiva segurança da infraestrutura, para a realização de auditorias de segurança informática; . Elaboração
de procedimentos de planeamento, análise, levantamento, mapeamento e
optimização de infra-estruturas (Redes e Servidores); . Conhecimentos em
proteção de dados e gestão de análise de vulnerabilidades (IDS, IPS, Anti-Spam,
Anti-bot, Anti-Ramsomware, DLP, Application Control, Anti-malware, Threat
Prevention, Sandboxing, Endpoint Security e/ou SIEM); . Conhecimentos em
auditoria, análise forense e mitigação de incidentes de segurança informática,
com base nos resultados obtidos de diferentes sistemas para os correlacionar e
agir na resolução dos mesmos; . Conhecimentos em software de testes de
intrusão e monitorização de sistemas de segurança; . Planeamento,
implementação e gestão de Servidores Linux & Microsoft e utilização de
ferramentas de monitorização de performance; . Implementação, gestão e
otimização de servidores Windows Server, Linux e ambientes virtuais em
VMWare ou HyperV; . Conhecimentos mínimos na gestão e administração de
sistemas de Voz sobre IP em infraestrutura Cisco ou software open source
baseado em asterisk;
Observações
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