
1 
 

                                       

 

OFERTA  

Coordenador/a da Área de Sistemas de Informação 

Local: Cruz Vermelha Portuguesa, Sede Nacional 

 
A Área de Sistemas de Informação da Cruz Vermelha Portuguesa tem por missão disponibilizar 
soluções de tecnologias e sistemas de informação, nomeadamente aplicações informáticas, 
serviços de informação e de comunicações, e infraestruturas de tecnologias de informação, 
capazes de apoiar e agilizar os processos organizacionais, contribuindo para a melhoria dos 
processos de trabalho e qualificação da instituição. 
 

Requisitos: 

 Licenciatura; 
 4 a 7 anos de experiência em funções similares; 
 Experiência em administração de sistemas (Windows e Vmware); 
 Conhecimento de Serviços de AD, DHCP, DNS e Hyper-V; 
 Conhecimentos de SQL Server, Oracle, Crystal Reports; 
 Experiência em Sistemas de backups (Veeam); 
 Experiência em gestão de projetos de SI/IT; 
 Conhecimentos de telecomunicações / VoIP, SIP, rádio; 
 Experiência em implementação de projetos de Convergência de telecomunicações e 

informática 
 Experiência em redes estruturadas; 
 Conhecimento e experiência em cloud, eletrónica, IoT 
 Conhecimento de arquitetura de sistemas de informação e sua relação com sistemas 

informáticos; 
 Experiência em elaboração de caderno de encargos para soluções tecnológicas; 
 Competências no desenvolvimento de documentação técnica; 
 Forte capacidade de planeamento, organização e gestão; 
 Sentido de responsabilidade; 
 Resistência ao stress. 
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Valorizamos: 

 Formação superior em Engenharia Informática / Sistemas de Informação; 
 Conhecimentos em SAGE X3, SINGAP (preferencial); 
 Certificações em tecnologias Microsoft (preferencial); 
 Certificação ITIL (preferencial); 
 Fluência em inglês (oral e escrita); 
 Bons conhecimentos em Governação e transformação empresarial (preferencial); 
 Conhecimento da organização (preferencial). 

 

Principais Responsabilidades: 

 Coordenar toda a atividade da área de Sistemas de Informação; 
 Propor uma estratégia de TI/SI, tendo em conta as necessidades da organização e a 

otimização dos recursos;  
 Modernização dos sistemas informáticos da rede CVP; 
 Otimizar a interligação entre os diversos Sistemas de Informação existentes na 

organização; 
 Implementar, otimizar e adequar os processos efetuando o levantamento de requisitos 

técnicos, funcionais e operacionais; 
 Assegurar os níveis de Segurança nos acessos aos sistemas, Backups e Firewalls; 
 Solucionar e prevenir incidentes, problemas e interrupções de serviço, nomeadamente 

serviços críticos 24/365; 
 Monitorizar performances e manter níveis de serviço; 
 Garantir o bom funcionamento, a manutenção corretiva e evolutiva das infraestruturas 

e das ferramentas existentes; 
 Apoio à rede CVP (todas as estruturas Cruz Vermelha); 
 Propor e garantir a aplicação de regras e procedimentos ligados à segurança 

informática; 
 Desenvolver e extrair informação dos sistemas existentes e respetivos relatórios 

(eventuais linguagens de programação SQL); 
 Gerir fornecedores e compras TI/SI; 
 Criar documentação Técnica, manuais e procedimentos; 
 Garantir que todas as práticas tecnológicas estão de acordo com a legislação em vigor. 

 
Documentos obrigatórios e candidatura: 

Deverá enviar para o e-mail candidaturas@cruzvermelha.org.pt os seguintes documentos, com 
a referência “Candidatura a Coordenador da Área de Sistemas de Informação” até 26 de agosto 
de 2022:  

 Carta de Motivação; Curriculum Vitae e Certificado de Habilitações. 

Com o envio do respetivo CV o candidato declara que aceita o tratamento dos seus dados 
pessoais aí contidos para fins profissionais relacionados. Os CV não selecionados serão 
imediatamente destruídos e os CV selecionados serão mantidos na nossa base de dados até ao 
final do processo. Os dados pessoais recolhidos pela entidade destinam-se apenas ao processo 
de recrutamento. 

Data de publicação: 2 de agosto de 2022, Cruz Vermelha Portuguesa 


