
 

 
 

 

 

 

 

SELEÇÃO DE UM TÉCNICO INFORMÁTICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

 

Descrição  

O Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa (CEHR-UCP) abre 
concurso para colaborador que preste serviço especializado de programação informática no 
quadro do Portal de História Religiosa e de outros projetos na área das Humanidades digitais. 

 

Regime de colaboração 

Colaboração individual em regime de prestação de serviços, a remunerar de acordo com a 
realização do plano de trabalhos e em função da experiência profissional do colaborador. 

 

Local 

Lisboa. 

 

Plano de trabalhos 

Prestação de serviços de desenvolvimento aplicacional integrado na equipa do Portal de História 
Religiosa (http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/) e em outros projetos do CEHR-UCP na área das 
humanidades digitais. Será necessário: desenvolvimento de novas aplicações, quer ao nível de 
backend, quer ao nível de frontend; manutenção e eventual modificação esporádica das 
aplicações já existentes; integração com software open source de terceiros. Todas estas tarefas 
terão a Web como destino final e serão realizadas em ambiente colaborativo. 

 

Habilitações e conhecimentos 

- Escolaridade obrigatória 

- Formação técnica ou formação superior na área da Informática 

- Disponibilidade para trabalhar de forma autónoma com supervisão de terceiro 

 

É esperado que os candidatos estejam familiarizados com:  

- MySQL e PHP; 

- HTML, CSS e JavaScript; 

- Sistema de controlo de versões SVN. 

 

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/


 

 
 

 

Candidatura e seleção dos candidatos 

Os candidatos interessados devem submeter a sua candidatura até 31 de outubro de 2017, para 
o endereço eletrónico do CEHR-UCP (cehr@ft.lisboa.ucp.pt), nela incluindo:  

- CV; 

- Carta de motivação; 

- Outras informações que entenda pertinentes para o efeito; 

- A título demonstrativo, os candidatos poderão também enviar exemplos de código 
produzido, ou referências de outros trabalhos já executados previamente. 

Após a data de 15 de novembro de 2017, os candidatos serão contactados pelo CEHR-UCP, 
informando-se na ocasião a cada um se prossegue para entrevista de seleção ou não. A seleção 
será feita com base na análise da documentação submetida e na entrevista. 

 

Contactos 

Centro de Estudos de História Religiosa 

Universidade Católica Portuguesa 

Palma de Cima 

1649-023 Lisboa - Portugal 

Tel. +351 217214130 

cehr@ft.lisboa.ucp.pt | www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt  

 

Lisboa, 29 de setembro de 2017 

A direção do CEHR-UCP 
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