TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS LINUX
Ref. IMM/CT/2-2017
O Instituto de Medicina Molecular (iMM Lisboa) pretende recrutar um Administrador Sénior de Sistemas Linux para o
Serviço de Sistemas de Informação, com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC) e quando
aplicável cofinanciado pelo FEDER, através do Programa Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa 2020), no âmbito do
Projeto LISBOA-01-0145-FEDER-007391.
Plano de Trabalhos
- Instalação, e configuração do “hypervisor” XenServer em servidores do tipo “blade”
- Implementação, e manutenção de cluster de alto desempenho (HPC) usando o SLURM como “Job Scheduler”
- Monitorização de todas as VMs, e serviços alojados no “cluster”
- Administração de servidores Linux
Perfil do Candidato
- Licenciatura na área de Tecnologias de Informação, ou similar
- Experiência profissional mínima de 3 anos na administração de sistemas Linux
- Competências técnicas:
 Conhecimentos avançados na administração, e manutenção de servidores Linux (CentOS ou Debian)
 Conhecimentos avançados na configuração, e optimização de serviços em sistemas Linux
 Bons conhecimentos em virtualização, em particular com XenServer
 Bons conhecimentos em redes
 Conhecimentos base em computação de alto desempenho (HPC)
 Valorizados conhecimentos em SLURM, ou “Job Scheduler” equivalente
- Forte autonomia e sentido de responsabilidade
- Fortes competências de relacionamento interpessoal e orientação para o cliente
- Capacidade de gestão de prioridades e trabalho em e trabalho em equipa
- Fluência em português e inglês (falado e escrito)
Data Prevista de Início : Março de 2017
Salário Mensal e Legislação: salário em função do nível de formação, experiência profissional anterior comprovada e das
atividades a desenvolver acima elencadas, em conformidade com os Regulamentos de Carreira e de Avaliação de
Desempenho do iMM Lisboa e de acordo com a Legislação Portuguesa.
Candidaturas e Processo de Seleção
O concurso encontra-se aberto até 3 de Março de 2017.
Documentos necessários à candidatura
- Carta de motivação (indicando as expectativas salariais); - CV pormenorizado; - Certificado de Habilitações; - Carta de
recomendação (opcional). As candidaturas deverão ser remetidas aos Recursos Humanos do iMM através do email immhr@medicina.ulisboa.pt, com indicação da referência IMM/CT/2-2017
As candidaturas serão apreciadas por um júri constituído pelos Doutores Nuno Morais, José Rino e João Carriço, podendo
ser convocado em complemento ou substituição, o Dr. Pedro Eleutério, de acordo com a seguinte avaliação:
Primeira fase: avaliação curricular e seleção de candidatos para entrevista (30%); Segunda fase: entrevistas com o gestor
de serviço, que incluem um teste prático ou teórico-prático (40%); Terceira fase: realização de entrevista final com júri de
3 pessoas (30%).
Notificação dos Resultados
Os resultados serão publicados no website https://imm.medicina.ulisboa.pt/pt/emprego/resultados/ e afixados no átrio de
entrada do Instituto.

Lisboa, 24 de Janeiro de 2017

