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A REN informa que a Direção de Sistemas de Informação procura um/a Gestor/a de Aplicações, com 

local de trabalho em Lisboa. 

 

O/a colaborador/a será integrado na área de Gestão de Projetos e Aplicações e terá como 

principais responsabilidades: 

 Garantir a execução dos processos de gestão e monitorização de projetos de SI, nas fases de 

Necessidade, Contratação, Execução e Passagem a Exploração: 

o Na fase de Necessidade, proceder ao levantamento das necessidades funcionais e 

tecnológicas no âmbito aplicacional e tecnológico e efetuar o desenho e 

implementação interna dos requisitos identificados pelas áreas funcionais; 

o Na fase de Contratação, apoiar no processo de consulta e contratação, na resposta a 

esclarecimentos por parte dos concorrentes e na análise de propostas, em coordenação 

com as áreas funcionais; 

o Na fase de Execução, coordenar, planear, monitorizar e reportar o progresso dos 

projetos em que está envolvido, identificando em antecipação e mitigando potenciais 

riscos ou problemas que possam ter impacto nos projetos; 

o Na fase de Passagem a Exploração, assegurar o adequado handover da solução final, 

garantindo o correto envolvimento das áreas funcionais e técnicas que serão 

responsáveis pela utilização e suporte da solução. 

 Coordenar, planear, monitorizar e reportar os resultados e as atividades associadas à 

implementação e manutenção dos sistemas e aplicações de sua área de atuação, atendendo 

aos padrões de qualidade, prazos e custos estabelecidos, num contexto multidisciplinar, 

multidepartamental e atendendo à relação com parceiros externos à REN; 

 Contribuir, funcional e tecnicamente, em termos de arquitetura aplicacional REN, com vista à 

implementação dos projetos de SI, externos e/ou internos. 

 

Perfil profissional 

 Licenciatura pré Bolonha ou Mestrado pós Bolonha em Engenharia Informática ou Engenharia 

de Sistemas de Informação; 

 Experiência mínima de 3 anos na implementação de projetos de sistemas de informação ou em 

gestão aplicacional, utilizando pelos menos uma das seguintes tecnologias: SAP, SharePoint, 

K2, OSB, SAP BI/BPC e/ou QlikView;   

 Experiência em gestão de equipas será valorizada;  

 Experiência no desenho e definição de arquiteturas aplicacionais será valorizada;  

 Certificação em metodologias de gestão de projetos será valorizada; 

 Inglês fluente. 
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Perfil pessoal  

 Bom espírito de equipa e cooperação; 

 Excelente capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal; 

 Dinamismo e Iniciativa; 

 Forte orientação para objetivos e resultados; 

 Polivalência e abertura para novos desafios. 

 

As candidaturas podem ser submetidas até ao dia 24 de novembro. 

 


