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A Ascendi é responsável pela gestão de uma vasta rede de vias de comunicação. Através do 
desenvolvimento e manutenção desta rede, a Ascendi contribui para uma maior mobilidade no 
país, promovendo o seu desenvolvimento económico. 
Quer fazer parte desta equipa? 
 
Estamos a recrutar um Técnico Júnior de Gestão de Serviços e Contratos 
 

Missão 
 
Colaborar nas tarefas de implementação de Novas Tecnologias e Sistemas de Informação e na 
produção e análise de Níveis de Serviço (SLAs) e Indicadores de Performance (KPIs) associados a 
clientes externos e internos e a prestadores de serviços. Apoiar as atividades de avaliação e 
implementação de processos de mudança e alterações de metodologias com impacto nos acordos 
de nível de serviço. Assegurar a correta disponibilização de informação relativa aos processos de 
gestão de um serviço em todo o seu ciclo de vida (contratos, ativos, conhecimento, avaliação, 
mudança, incidentes). 
 

Principais Actividades 
 

 Apoiar na gestão da prestação de serviços TI (ITSM), garantindo o apuramento de métricas 
operacionais. 

 Apoiar na gestão e controlo de ativos, Incidentes e de alterações (cultura de excelência e 
melhoria contínua). 

 Produzir documentação inerente à gestão do processo contratual. 
 Recolher e analisar informação com vista à redução e mitigação de riscos associados à 

execução da prestação de serviços operacionais e de TI. 
 Apoiar na gestão da performance e qualidade dos sistemas transacionais e de suporte. 
 Participar na produção de indicadores relativos à implementação do Catálogo de Serviços 

TI. 
 Produzir informação para apoio à elaboração de relatórios regulares e pareceres. 
 Apoiar na execução da monitorização da atividade relativa às equipas internas. 

 

Principais Requisitos 
 

 Licenciatura na área de Gestão ou de Sistemas de Informação 
 1 ano de experiência em Gestão ou Gestão de Projetos e/ou de Serviços TI. 
 Certificação ITIL e/ou PMP (pref.) 
 Conhecimentos avançados em ferramentas Office (pref. Excel) 
 Conhecimentos de ferramentas Data Analytics 
 Experiência em gestão de projectos (pref.) 
 Conhecimentos de Inglês 
 Capacidade de comunicação e negociação 
 Capacidade de análise e resolução de problemas 
 Capacidade de organização, trabalho em equipa e inovação 
 Carta de condução 

 

Como se candidatar 
Envio de candidatura (CV) com indicação da Função e Refª (R&S/58/19) para 
recrutamento@ascendi.pt 

mailto:recrutamento@ascendi.pt
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