A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) pretende recrutar:
Técnico(a) de Outsystems para o Departamento de Gestão de Tecnologias e Informação
(Ref.ª 12-DGTI/2021)
(m/f)
Funções a desempenhar:


Realizar e acompanhar o desenvolvimento e manutenção de soluções informáticas com vista
a assegurar as atividades de regulação, potenciando a melhoria da qualidade, eficácia e
eficiência do setor;



Efetuar a análise técnica e funcional necessária ao desenvolvimento de novas soluções
informáticas para os mesmos fins, garantindo a formação e elaboração de manuais técnicos
e de manuais de utilizador das aplicações desenvolvidas;



Acompanhar a implementação e o interface do Portal ERSAR com outras tecnologias usadas
pela ERSAR ou por outras entidades com quem a ERSAR se relaciona;



Garantir o suporte aos utilizadores do Portal ERSAR bem como assegurar a implementação
de planos de formação aos mesmos;



Desenvolver, promover e gerir estudos e projetos, a realizar/desenvolver internamente ou
em regime de outsourcing, com vista à melhoria da qualidade, eficácia e eficiência do setor e
das atividades de regulação, em matérias relacionadas com a áreas de tecnologia e
informação;



Promover, organizar e representar a ERSAR em eventos técnicos, nacionais e internacionais,
relevantes no âmbito da regulação do setor.

Requisitos gerais e especiais de admissão:
Requisitos obrigatórios:


Licenciatura pré-Bolonha ou Mestrado pós-Bolonha na área de engenharia informática,
informática, informática de gestão, matemática, engenharia física, engenharia eletrotécnica
e de computadores, engenharia eletrotécnica (ramo de correntes fracas), engenharia de
software, engenharia do ambiente ou engenharia química com média final igual ou superior
a 13 valores.

Requisitos preferenciais:


Certificação válida como Professional Developer, ou superior, em Outsystems;



Certificação válida como Gestor de Projetos IPMA ou PMI;



Experiência profissional na gestão técnica de projetos. Valoriza-se experiência em gestão de
projetos que envolvam interligação entre módulos e entre diferentes aplicações;



Experiência na identificação, análise de requisitos e negociação de funcionalidades e na área
do controlo de qualidade de aplicações informáticas;



Experiência em linguagem Java ou Javascript, JQuery e CSS e na criação de mecanismos de
interligação entre softwares distintos (e.g. criação de webservices);



Experiência em bases de dados relacionais, tecnologias SQL Server e/ou Oracle;



Experiência na utilização e parametrização de modelos em Excel e Power BI;



Experiência no desenvolvimento da atividade em Reguladores ou Serviços Regulados;



Orientação para a resolução de problemas e capacidade de inovação, dinamismo,
proatividade e de diálogo que propicie o trabalho em grupo.

Oferece-se:


Contrato individual de trabalho, por tempo indeterminado;



Integração numa entidade de referência;



Remuneração competitiva equivalente a banda remuneratória no mínimo de T6, da categoria
de técnico sénior, da carreira técnica especialista, definida nos termos do regulamento de
carreiras e remunerações da ERSAR e em função da experiência e do perfil de competências
demonstrados;



Oportunidade de progressão na carreira nos termos dos Regulamentos internos em vigor.

