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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA

Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.

Aviso (extrato) n.º 19659/2021

Sumário: Concurso interno de acesso geral para o preenchimento de um posto de trabalho, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na cate-
goria de especialista de informática (estagiário).

Concurso interno de acesso geral para o preenchimento de 1 posto de trabalho,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo

indeterminado, na categoria de especialista de informática (estagiário)

Nos termos previstos do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, repu-
blicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, e por despacho do Senhor Presidente do 
Conselho Diretivo, Dr. Nuno Lacasta, de 24 de setembro de 2021, faz -se público que a Agência 
Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA) vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar do dia da publicitação do presente aviso, de concurso interno de ingresso para admissão 
a estágio de um trabalhador para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na categoria de 
especialista de informática, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da APA, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Nível Habilitacional: Posse de licenciatura no domínio da Informática, não havendo pos-
sibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

2 — A caracterização do posto de trabalho a ocupar e as atividades a executar abrangem o 
exercício das funções da carreira de especialista de informática constantes das alíneas a) a c) do 
n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril, predominantemente as inerentes à área 
de engenharia de software:

a) Analisar os requisitos e proceder à conceção lógica dos sistemas de informação, especifi-
cando as aplicações e programas informáticos, as entradas e saídas, os modelos de dados e os 
esquemas de processamento;

b) Projetar, desenvolver e documentar as aplicações e programas informáticos, assegurando 
a sua integração nos sistemas de informação existentes e compatibilidade com as plataformas 
tecnológicas utilizadas;

c) Instalar, configurar e assegurar a integração e teste de componentes, programas e pro-
dutos aplicacionais, definindo as respetivas regras de segurança e recuperação e os manuais de 
utilização;

d) Elaborar rotinas e programas utilitários e definir procedimentos de uso geral necessários a 
uma fácil e correta utilização dos sistemas aplicacionais instalados;

e) Colaborar na formação e prestar apoio aos utilizadores na operação dos sistemas apli-
cacionais e produtos de microinformática e na programação de procedimentos de Integração de 
ficheiros e bases de dados.

3 — O recrutamento é circunscrito a trabalhadores detentores de um vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado.

4 — A publicação integral do presente concurso encontra -se disponível na Bolsa de Emprego 
Público, em https://www.bep.gov.pt e na página eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente, em 
https://apambiente.pt, no separador Recursos Humanos/Recrutamento e Seleção.

8 de outubro de 2021. — A Diretora do Departamento Financeiro e de Recursos Gerais, Mar-
lene Diniz.
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