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A ANACOM é a autoridade portuguesa que tem por missão a regulação do sector das comunicações. Para 
dar cumprimento à sua missão, a ANACOM segue os valores institucionais de independência, 
transparência, excelência e cultura de equipa.  

No âmbito da sua estratégia de adaptação ao novo modelo organizativo, a ANACOM pretende contratar 
um administrador sénior de sistemas de bases de dados, a integrar a equipa de Tecnologias de Informação 
(TIC) da Direção Geral de Informação e Inovação (DGII). 

 

 Administrador  Sénior de Sistemas de Bases de Dados (m/f) 

Áreas de atuação 

• Assegurar a administração dos sistemas de bases de dados (DBA) e sistemas conexos, nos 
diferentes ambientes de desenvolvimento, qualidade, staging e produção. 

• Operacionalizar a camada de dados da arquitetura do Sistema de Informação da ANACOM. 

• Operacionalizar os níveis de capacitação tecnológica inerentes às necessidades dos processos de 
trabalho da ANACOM. 

• Operacionalizar o deployment das soluções no âmbito das bases de dados, respetivas 
componentes aplicacionais e serviços de integração. 

• Garantir a confidencialidade, integridade, fiabilidade e disponibilidade das bases de dados e dos 
sistemas conexos do Sistema de Informação da ANACOM. 

• Garantir a consistência das soluções no âmbito dos projetos e investimentos na área de 
tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

• Participar na realização de projetos e de estudos de soluções no âmbito da arquitetura de dados, 
das bases de dados, dos sistemas aplicacionais e respetivas componentes de integração. 

• Participar no processo de gestão de risco e de continuidade de negócio. 

• Participar na melhoria contínua dos processos de trabalho. 

• Participar no planeamento de desenvolvimento e capacitação das infraestruturas da plataforma 
tecnológica do Sistema de Informação da ANACOM. 

• Produzir documentação e relatórios técnicos no âmbito das bases de dados e sistemas conexos; 

• Prestar apoio aos utilizadores do Sistema de Informação da ANACOM.  

 

Perfil requerido 

• Licenciatura pré-Bolonha ou Mestrado Integrado na área da Engenharia Informática.  

• Experiência profissional mínima de seis anos como administrador de base de dados (DBA) e de 
sistemas conexos no âmbito das tecnologias Oracle Database, Oracle Middleware, Oracle 
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WebLogic, Oracle Forms and Reports, Oracle Java EE, Microsoft Windows Server e Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL).  

• Experiência profissional em tecnologias de bases de dados Microsoft SQL Server. 

• Conhecimentos de tecnologias de bases de dados PostgreSQL, MySQL e MariaDB.  

• Conhecimentos de virtualização em ambientes Microsoft Hyper-V e VMware.  

• Experiência profissional em contexto de operações ITSM (ISO/IEC 20000) e framework ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library). 

• Experiência profissional em contexto de orientação aos resultados segundo objetivos e 
indicadores de desempenho, designadamente no cumprimento de níveis de serviço.  

• Capacidade de análise e de síntese na apresentação de soluções.  

• Capacidade de comunicação oral e escrita clara, objetiva e assertiva.  

• Capacidade de iniciativa na apresentação e implementação de soluções.  

• Capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa.  

• Capacidade para assumir responsabilidades e de autonomia.  

• Proatividade na atualização permanente de conhecimentos.  

• Fluência em português e domínio de inglês, falado e escrito.  

 

Condições preferenciais  

• Experiência de trabalho em contexto cultural DevOps.  

• Experiência em tecnologias e ambientes cloud Microsoft 365, Microsoft Azure, Microsoft Azure 
AD, Microsoft Azure Integration Services, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power Apps Portals, 
Microsoft SharePoint.  

• Conhecimentos de tecnologias ESB e BPM da stack tecnológica SAG webMethods.  

• Disponibilidade imediata.  

 

Princípios orientadores  

O candidato deve orientar-se por um espírito de missão, ser motivado pelo interesse público e por 
elevados níveis de exigência profissional.  

 

Este anúncio não dispensa a consulta do regulamento do concurso. 

Envie a sua candidatura até ao dia 5 de fevereiro de 2023 às 23h59m, para o endereço de e-mail 

mafalda.leao@qibit.pt, indicando a referência DBA_ANACOM e anexando o curriculum vitae e uma carta 

de motivação. 

 

https://www.anacom.pt/streaming/RegulamentoConcursoDBA.pdf?contentId=1736225&field=ATTACHED_FILE
mailto:mafalda.leao@qibit.pt

