
ATA N.º 1

Aos dezassete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois reuniu o júri do concurso externo de

ingresso para admissão a estágio, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho, na carreira de

especialista de informática, categoria de especialista de informática de grau 1, nível 2, previsto no Mapa

de  Pessoal  do  Instituto  Superior  Técnico,  na  área  de  atividade  de  Tecnologias  de  Informação  e

Comunicação – Sistemas, aberto por despacho do Presidente do IST de 17 de março de 2022.

O  júri  foi  constituído  por  Fernando  Henrique  Côrte-Real  Mira  da  Silva,  Vice-Presidente  para  as

Tecnologias de Informação e Comunicação e Presidente do Júri, por Jorge Daniel Sequeira Matias, Diretor

da Direção de Infraestruturas Computacionais e primeiro vogal, e por Luís Eugénio Marques Moreira

Pires da Cruz, Diretor da Direção de Aplicações e Sistemas de Informação, e segundo vogal.

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:

1. Definição dos métodos de seleção a utilizar;

2. Sistema de classificação final;

3. Elaboração do aviso de abertura do concurso.

1. Métodos de seleção

Tendo em conta o disposto no n.º 5 do artigo 20.º do Decreto-lei n.º 204/98, de 11 de julho, que estipula a

obrigatoriedade da utilização do método de seleção Prova de Conhecimentos em concursos de ingresso, o

júri deliberou aplicar unicamente este método. Nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, o júri deliberou ainda

a realização de uma única prova conforme descrito nos pontos seguintes.

1.1 - Classificação e ponderação da Prova de Conhecimentos

A prova é valorada numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas.

1.2 – Estrutura da Prova

A prova de conhecimentos será escrita, sem consulta, com duração de 90 minutos, e composta por duas 

partes, obedecendo à seguinte estrutura:

- 1.ª Parte: constituída por 15 perguntas com resposta de escolha múltipla, com 5 opções, sendo que:

- cada resposta certa é valorada com 0,80 valores;

- cada resposta errada desconta 0,20 valores;
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- cada resposta não respondida não é valorada.

- 2.ª Parte: constituída por 5 perguntas de desenvolvimento. Além do conteúdo das respostas serão 

avaliados a capacidade de raciocínio e de comunicação, o uso adequado da língua Portuguesa ou Inglesa, e

a estrutura do texto e eventuais diagramas. Cada resposta pode ser valorada até 1,60 valores.

1.3 – Programa e bibliografia

O júri elaborou o programa da prova de conhecimentos, identificando os temas a abordar, e organizou a

bibliografia  que  considera  necessária  para  a  sua  preparação,  para  inclusão  no  aviso  de  abertura  do

concurso. Estes elementos surgem, respetivamente,  nos anexos 1 e 2 da minuta daquele e fazem parte

integrante da presente ata, para todos os efeitos.

2. Classificação Final

A Classificação Final do concurso corresponderá à classificação do único método de seleção aplicado. Os

candidatos serão ordenados de acordo com esta, a qual será arredondada à segunda casa decimal, sendo

considerados não aprovados os que obtenham uma nota final inferior a 9,50 valores, conforme disposto no

n.º 1 do artigo 36.º do Decreto-lei n.º 204/98, de 11 de julho.

Em  situações  de  igualdade  de  valoração  serão  observados  os  critérios  de  ordenação  preferencial

estipulados no artigo 37.º do mesmo Decreto-Lei.

3. Aviso de abertura

Tendo em conta  as  deliberações  tomadas  e atrás  descritas,  o  júri  elaborou  a minuta para  o aviso de

abertura do concurso, que se apresenta em anexo a esta ata e dela faz parte integrante,  para todos os

efeitos.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de

lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

O Júri,

Fernando Henrique Côrte-Real Mira da Silva
Presidente
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Jorge Daniel Sequeira Matias
Vogal

Luís Eugénio Marques Moreira Pires da Cruz 
Vogal
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ANEXO 1

Temas a abordar na prova de conhecimentos

a) Administração de sistemas operativos Debian/Linux

b) Gestão centralizada de configurações de sistemas operativos Linux

c) Mecanismos de balanceamento de carga em servidores Linux

d) Gestão e operação do sistema CEPH, de armazenamento de objectos

e) Gestão e operação de sistema OpenAFS, de sistemas de ficheiros

f) Gestão avançada de rede IPv4 e IPv6 em sistemas Linux

g) Configuração e manutenção de sistemas de virtualização;

h) Configuração e manutenção de plataformas de nuvem, em particular OpenStack;

i) Optimização e automação e operações de infraestruturas em larga escala;

j) Configuração e manutenção de plataformas de LMS (Learning Management System), em 
particular OpenedX e Moodle;

ANEXO 2

Bibliografia para a prova de conhecimentos

 https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/  

 https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/  

 http://www.syslinux.org/wiki/index.php?title=PXELINUX  

 http://www.linuxvirtualserver.org/Documents.html  

 http://kb.linuxvirtualserver.org/wiki/IPv6_load_balancing  

 https://web.mit.edu/kerberos/  

 https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831472(v=ws.11).aspx  

 https://www.isc.org/wp-content/uploads/2014/08/DHCP-4.3.1-Distribution-Documentation-Aug-  
4-14.pdf

 https://kb.isc.org/article/AA-00502/31/A-Basic-Guide-to-Configuring-DHCP-Failover.html  

 https://www.isc.org/downloads/bind/doc/bind-9-10/  

 http://docs.openafs.org/index.html  

 http://docs.ceph.com/docs/master/  

 http://www.tldp.org/HOWTO/Linux+IPv6-HOWTO/  

 http://www.haproxy.org/  

 https://www.terraform.io/docs  

 https://docs.chef.io/  
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 https://nginx.org/en/docs/  

 Kief Morris, “Infrastructure as Code", O'Reilly Media, Inc.

 James F. Kurose, Keith W. Ross. “Computer Networking – A Top-Down Approach – sixth edi-
tion” – Pearson

 https://docs.edx.org  

 https://docs.moodle.org/  
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