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Apresentamos a oportunidade existente para um/a Administrador/a de Infraestruturas (M/F), com 

local de trabalho em Lisboa. 

 

Áreas de responsabilidade: 

 Assegurar a administração das infraestruturas e sistemas a seu cargo no contexto da equipa de 

operações de sistemas de informação; 

 Participar nas atividades de gestão corrente de serviço, nomeadamente na resolução de 

incidentes e resposta a pedidos de serviço; 

 Integrar a estrutura global de gestão de serviço de IT, interagindo com a 1ª linha do serviço de 

suporte ao utilizador, utilizadores finais, outras unidades de negócio e prestadores de serviços 

externos; 

 Fazer gestão de contratos de prestação de serviços externos; 

 Monitorizar o desempenho dos sistemas a seu cargo, fazendo reporting sobre esse desempenho 

e promovendo a melhoria continua dos seus indicadores de qualidade de serviço; 

 Participar nas atividades de arquitetura, especificação, seleção, implementação e colocação 

em serviço de infraestruturas e sistemas em colaboração com a equipa de gestão de projeto de 

IT; 

 Adquirir uma visão end to end dos sistemas de informação da REN e dos processos de negócio 

neles suportados; 

 Adquirir de forma continuada competências técnicas dos domínios tecnológicos a seu cargo. 

 

Perfil profissional: 

 Licenciatura/Mestrado em Engenharia Informática ou similar; 

 Mínimo de 5 anos de experiência profissional em administração de sistemas ao nível de 

infraestruturas de computação e armazenamento central, virtualização, sistemas operativos, 

networking, backups e ferramentas de gestão e monitorização do ambiente de datacenter; 

 Conhecimentos avançados em:  

o administração sistemas operativos Windows e Linux server;  

o criação e utilização de mecanismos de scripting PowerShell, BASH ou similares; 

o administração de plataformas e virtualização baseadas em tecnologia Hyper-V e 

VMware; 

o administração de soluções de backup do tipo DataProtector, Veeam ou Commvault e 

da sua aplicação em ambientes de computação virtualizada;  

o administração de elementos de segurança associados à administração de sistemas 

operativos (patching, firewalls de sistema operativo e certificados SSL);  

o administração de serviços Microsoft de datacenter: Active Directory, DNS, DHCP, File 

& Print Services, IIS Services e mecanismos de clustering; 

o administração de sistemas de storage central: iSCSI, zoning SAN, snapshots e clones. 
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 Conhecimentos intermédios em tecnologias de rede aplicadas a sistemas operativos, 

endereçamento IPv4, VLANs, subnetting, routing, VPN e balanceamento de carga. 

 

Perfil pessoal:  

 Bom espirito de equipa e cooperação 

 Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal 

 Dinamismo e iniciativa 

 Forte orientação para resultados e objetivos 

 Flexibilidade e abertura para novos desafios 

 

As candidaturas podem ser submetidas no site da REN. 

http://www.ren.pt/carreiras/oportunidades/

