
Prefeitura Municipal de Niterói

Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói

Vaga: Assessor de Infraestrutura e Segurança da Informação do Departamento de
Tecnologia da Informação – Subsecretaria de Gestão e Modernização Fazendária

Horário: 40 horas semanais

● Secretaria de Fazenda de Niterói

A Secretaria da Fazenda de Niterói é o órgão da Prefeitura responsável por administrar
as finanças municipais. Mais informações sobre a SMF Niterói podem ser obtidas no
site: https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/

● Departamento de Tecnologia da Informação

Executar e gerenciar o planejamento, especificação, desenvolvimento, implantação,
operação e a manutenção de serviços, sistemas de informação e infraestrutura de
tecnologia da Informação e comunicações da SMF e demais órgãos e unidades que
tenham relação com os processos fazendários.

Objetivo do Cargo

O Assessor atuará como especialista no desenvolvimento e implementação de políticas,
projetos, processos e rotinas relacionadas à conectividade, segurança da informação,
infraestrutura de TI, desenvolvimento de sistemas; computação em nuvem, gestão e
fiscalização de contratos de TICs, adequação do órgão às regras da Lei Geral de
Proteção de Dados, definição de metas e indicadores de desempenho relacionados à
política de TICs e demais atividades de gestão relacionadas à política TICs municipal.

Principais Responsabilidades / Atribuições do Cargo

● Realizar levantamento das melhores práticas de cyber security no mercado e
envidar esforços no sentido de implementá-las na SMF;

● Elaborar normas e padrões técnicos de manutenção e operação dos
equipamentos de informática e de segurança, privacidade e integridade na
utilização e controle do ambiente de banco de dados da SMF;

● Planejar e promover capacitação de usuários;
● Prestar assessoria técnica na criação, contratação, acompanhamento,

alteração, reestruturação, compra, locação, cessão de uso ou quaisquer que
sejam os serviços interligados à unidade, na busca pela melhoria constante do
sistema e seus derivativos;

● Assessorar as atividades de implantação, customização e manutenção de
sistemas e aplicativos que suportam os processos da SMF;



● Elaborar e analisar projetos básicos e especificações técnicas visando à
aquisição de bens e serviços de software, organização e métodos e
modernização na área de Tecnologia da Informação e Comunicação;

● Administrar os recursos de tecnologia da informação e comunicação da SMF,
alocando-os conforme as diretrizes da Administração e as necessidades de cada
unidade da Secretaria;

● Promover serviços de suporte técnico a equipamentos, aplicativos, banco de
dados e recursos de rede;

● Gerir os convênios e contratos de prestação de serviços de informática na SMF.

Requisitos necessários

● Formação superior completa em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, Engenharia de Software ou afins;

● Experiência na gestão da área de Tecnologia da Informação (3 anos

no mínimo);

● Experiência na área de segurança da informação: configuração e

análise de políticas de segurança;

● Configuração de Firewall;

● Experiência com redes - configuração e troubleshoot em

equipamentos de rede (swithes cisco - Solução Wi-fi Unifi);

● Experiência com telecomunicações - configuração e troubleshoot em

redes VoIP (configuração de ramais Cisco - configuração do Call

Manager Cisco);

● VPN - configuração de VPN client-site e site-to-site;

● Experiência com virtualização de sistemas operacionais (VMware);

● Experiência com monitoramento de ambientes com Zabbix;

● Gestão de ambiente com servidores windows e linux. Administração

de windows server (AD-DNS-DHCP e servidor de arquivos).

Administração de servidores Linux com Docker;

● Desejável conhecimento em metodologias de gestão ágil de Projetos

com SCRUM;

● Desejável experiência na contratação, gestão e fiscalização de
contratos de TIC e na produção de Estudos Técnicos Preliminares e
na avaliação de PoC (Proof of Concept).

INTERESSADOS(AS) DEVERÃO ENVIAR O CURRÍCULO ATÉ 02/01/2023 PARA O E-MAIL
cargosdeti@fazenda.niteroi.rj.gov.br

INSERIR NO ASSUNTO: Vaga Analista de Infraestrutura de TIC - SMF

mailto:cargosdeti@fazenda.niteroi.rj.gov.br


Serão convidados para a entrevista somente os(as) candidatos(as) que atendam aos
requisitos acima descritos. Agradecemos desde já o seu interesse.

Valorizamos a diversidade no ambiente de trabalho e encorajamos a candidatura de
mulheres, negros e pessoas de todas as culturas, origens e experiências.


