
 

 

PERFIL B 

 

 
 Caracterização da Oferta 

 

Código da Oferta: FFMD/02/01/2010 

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum 

Entidade Contratante: Fundação Fernão Magalhães para o Desenvolvimento 

Vínculo: Contrato de trabalho a termo resolutivo certo (1 ano) 

Remuneração Ilíquida: 1.300,00€  

Caracterização do Posto de 
Trabalho: 

Em conformidade com as exigências da função o técnico a contratar 
desenvolverá as seguintes tarefas: 

i. estruturar e participar em projectos de desenvolvimento de 
Cartografia Digital, Fotogrametria, Detecção Remota e 
Sistemas de Informação Geográfica; 

ii. avaliar e validar a qualidade posicional e temática de base de 
dados geográficas;  

iii. projectar, implementar e testar aplicações SIG, 
nomeadamente sítios Web com funcionalidades geográficas; 

iv. desenvolver modelo de dados que suportam os requisitos de 
informação de um SIG e construir as bases de dados num 
sistema de gestão de bases de dados; 

v. manipular bases de dados em termos de necessidades de 
informação, utilizando inquirição de dados e operações de 
análise espacial. 

 

 
 
Requisitos de Admissão 

 

Relação Jurídica: 
 
Contrato de trabalho a termo resolutivo certo 
 

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica : 

a) 18 anos de idade completos;  
b) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 
funções;  
c) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 

Requisitos de Nacionalidade: Não 

Habilitação Literária: Licenciatura 

Admissão de candidatos não 
titulares da habilitação exigida: 

 
Sim 

 

 
 
 
Local de Trabalho 

 

Local Trabalho Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho 

Fundação Fernão Magalhães 
para o desenvolvimento 

Praça General 
Barbosa 

Viana do 
Castelo 

4900-347 Viana 
do Castelo 

Viana do 
Castelo 

Viana do 
Castelo 

 

 
 



 Condições Preferenciais 

 

 
 

 

- Formação ao nível da licenciatura e experiência prática na área das Ciências e 
Tecnologias de Informação Geográfica; 
- Autonomia, responsabilidade, facilidade de comunicação oral e escrita; 
- Experiência na redacção de relatórios técnicos; 
- Autonomia na exploração e mesmo, no desenvolvimento de aplicações informáticas 
na área de Cartografia Digital, Processamento de Imagem e SIG; 
- Experiência profissional na utilização de SIG Desktop, na manipulação de bases de 
dados geográficas e no desenvolvimento de projectos WEBSIG e de geoportais, 
preferencialmente com conhecimentos em utilização de produtos ESRI e tecnologia 
“livre” (ex: mapserver, geoserver, openlayers, PostGIS, Javascript); 
- Facilidade e disponibilidade para desenvolver novos projectos de Tecnologias de 
Informação Geográfica (TIG) em ambiente colaborativo.  
 

 
 Formalização das Candidaturas 

 
Envio de candidaturas para: otic@ipvc.pt  

Contacto: +351 258 825 472 

Data Publicitação: 31 Janeiro 2010 

Data Limite: 08 Fevereiro 2010 

 
 Texto Publicado 

 

Órgão de Comunicação Social: Jornal de Notícias 

 
 Métodos de Selecção Obrigatórios 

 

Avaliação curricular: 
Incidente sobre as funções que os candidatos têm desempenhado na 
categoria e no cumprimento ou execução da actividade em causa e o 
nível de desempenho nelas alcançado. 

Entrevista de avaliação das 
competências:  

 
 

 Composição do Júri 

 

Composição do Júri: 

Presidente: Carlos Rodrigues, Membro do Conselho de Administração 

da Fundação Fernão Magalhães para o Desenvolvimento 
Vogais Efectivos: Joaquim Mamede Alonso, Docente do IPVC, que 

substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos; Pedro 

Castro, Docente do IPVC. 

Vogais Suplentes: Cláudio Paredes, Docente do IPVC; Carla Quintas, 

Técnica Superior da Fundação Fernão Magalhães para o 

Desenvolvimento. 

 

 

 

 


