
 
 

ANÚNCIO DE CONCURSO 

O Banco Comercial do Atlântico pretende recrutar dois técnicos - para reforçar a sua 

equipa da Direção de Sistemas Informáticos - com elevada orientação para resultados, 

sentido de responsabilidade e ética profissional, excelente capacidade de adaptação, 

versatilidade e polivalência, com iniciativa e apetência para trabalho em equipa, forte 

capacidade de planeamento e organização e disponibilidade imediata, para as seguintes 

funções: 

 

Técnico de Infraestruturas  

Perfil exigido e competências preferenciais  

 Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações, Sistemas, Redes ou áreas afins 

 Especialização, certificação ou experiência comprovada em plataformas 

Microsoft, designadamente: 

                        - Windows 2012/2016 Server (Standard e Datacenter) Administration 

  - MS HYPERV/Exchange Server 2012/2016/System Center 2016  

  - Windows Updates WSUS 

  - MS SQL/Cluster 

  - Plataformas baseados em Sistemas Web 

 Especialização, certificação ou experiencia comprovada em Ambientes Cisco, 

nomeadamente:               

  - Roteadores e Switching e Firewall  

  - Gestão e Monitorização de redes  

 Sólidos conhecimentos em Cyber Segurança & Proteção de Dados 

 Experiência, mínima de 5 anos, em Gestão de Hardware (Computadores, 

Servidores, etc.) e infraestruturação de Patching, Cablings e comunicações WIFI 

 Bons conhecimentos de ITIL, ISO 20000  

 Facilidade de expressão, comunicação e escuta ativa 

 Flexibilidade e facilidade de relacionamento interpessoal 

 Dinamismo, iniciativa e proatividade 

 Domínio de língua portuguesa e bons conhecimentos da língua Inglesa 

 

 



 
 

 

Técnico de Exploração 

 Perfil exigido e competências preferenciais  

 Licenciatura em Informática, Sistemas de Informação ou áreas afins 

 Bons conhecimentos de análise e programação  

 Sólidos conhecimentos de SQL Server 

 Bons conhecimentos de ITIL, ISO 20000 

 Domínio de Ferramentas MS Office e Microsoft Windows Server 

 Experiência em Gestão de Projetos 

 Forte capacidade analítica 

 Facilidade de expressão, comunicação e escuta ativa 

 Flexibilidade e facilidade de relacionamento interpessoal 

 Dinamismo, iniciativa e proatividade 

 Domínio de língua Portuguesa e bons conhecimentos da língua Inglesa 

 

Oferecemos excelente oportunidade de desenvolvimento de carreira numa instituição 

altamente profissional e exigente, comprometida com o desenvolvimento sustentável e a 

construção de relacionamentos duradouros e de confiança com os seus stakeholders. 

 

Os interessados poderão apresentar a sua candidatura, até o próximo dia 28 de Março, 

através do email bcarh@bca.cv, ou em envelope fechado e com a designação “Concurso 

Técnicos DSI” endereçado à Direção de Recursos Humanos do Banco Comercial do 

Atlântico, Caixa Postal 474, Praia, com os seguintes documentos: 

 Carta de motivação; 

 Cópia de Documento de Identificação pessoal; 

 Curriculum vitae detalhado; 

 Cópias de Certificado de Habilitações Literárias e Certificado de Equivalência (se 

aplicável); 

 Comprovativos de formações relevantes e de experiência profissional. 

 

O BCA reserva-se o direito de não selecionar qualquer candidato, caso não sejam 

satisfeitas as condições requeridas. 
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Informações sobre o Banco Comercial do Atlântico encontram-se disponíveis no site 

www.bca.cv. 

 

BCA Nôs Banco na Nôs Tera 

 

http://www.bca.cv/

