
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201905/0559

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Cultura 

Orgão / Serviço: Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, I.P.

Regime: Carreiras Não Revistas

Carreira: Especialista de Informática

Categoria: Especialista Informática Grau 1 Nível 2

Grau de Complexidade: 0

Remuneração: A detida na categoria ou a determinar - art 153º da LTFP e 18º da Lei n.º 
71/2018, de 31 de dezembro

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Administração de sistemas e gestão do parque informático do referido 
Departamento (planear, implementar, configurar e administrar a rede interna de 
computadores e os sistemas de comunicação envolvidos na sua interligação com 
redes exteriores à organização; gerir o sistema informático, detetar e corrigir 
anomalias, assegurando as condições necessárias à sua operacionalidade), em 
articulação com o gabinete de Informática da instituição e enquadrado nas 
atividades relacionadas com as novas tecnologias de imagens em movimento do 
Departamento ANIM, em particular a tecnologia digital, incluindo convenções 
internacionais de cinema digital e tecnologias de codificação e compressão de 
imagem, bem como preservação digital a médio e longo prazo.

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 
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: 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 Localidade Código Postal Distrito Concelho

Cinemateca 
Portuguesa - 
Museu do Cinema, 
I.P.

1 Rua Barata Salgueiro, 
n.º 39

1269059 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Experiência relevante na gestão de parques informáticos e na administração de 
sistemas;
Conhecimentos relevantes da história da tecnologia do cinema;
Conhecimento e experiência relevantes das novas tecnologias das imagens em 
movimento, em particular a tecnologia digital, incluindo convenções 
internacionais de cinema digital e tecnologias de codificação e compressão de 
imagem.

Envio de Candidaturas para: recursos.humanos@cinemateca.pt

Contacto: 213 596 200

Data Publicitação: 2019-05-20

Data Limite: 2019-06-03

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

1 — Local de trabalho:
ANIM – Arquivo Nacional das Imagens em Movimento
Rua da República, Nº 11 – Quinta da Cerca – Chamboeira, Freixial – 2670-674 BUCELAS
2 — Prazo e forma de apresentação das candidaturas: as/os interessadas/os devem, no prazo de dez dias úteis contados da 
publicação do presente aviso, enviar requerimento dirigido ao Diretor da Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, I.P., com a 
menção expressa da modalidade de relação jurídica de emprego detida, da carreira, da posição e nível remuneratórios e respetivo 
montante.
3 — Documentos que acompanham a candidatura:
Curriculum profissional detalhado, datado e assinado;
Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias.
4 — Envio de candidaturas: As candidaturas, devem ser identificadas com a menção «Recrutamento por mobilidade na categoria 
ou intercarreiras – Especialista de Informática».
5 — As/os candidatas/os selecionadas/os pela avaliação curricular serão convocadas/os para entrevista profissional.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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