
 

 

 

 
 
  
A Direção das Tecnologias da Informação (DTI) do Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE) recruta um Solution Architect para a Unidade de Conceção de Soluções Informáticas 
(CSI). O candidato admitido será contratado como perito nacional destacado (PND). 

 
 
 

I. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

A Direção das Tecnologias da Informação recruta um Solution Architect que irá trabalhar no 
programa SIGA. Trata-se de um lugar na Unidade de Conceção de Soluções Informáticas (CSI) e 
destina-se a prestar apoio aos desenvolvimentos estratégicos do Tribunal. 

 
As funções a desempenhar incluem: 

 Compreender as exigências de serviço e definir especificações do sistema; 
 Criar a arquitetura de soluções e conceber a solução informática; 
 Garantir que os sistemas são construídos de forma a poderem evoluir facilmente, ser 

redimensionados e reutilizados; 
 Gerir a comunicação entre os diferentes intervenientes para alinhar as exigências de 

serviço com a arquitetura informática; 
 Coordenar-se com os peritos pertinentes dos níveis de arquitetura (hardware, rede, 

segurança, etc.) e validar a arquitetura global; 
 Supervisionar o correspondente programa de transformação relacionado com a 

implementação da nova arquitetura de soluções. Orientar ativamente os membros da 
equipa; 

 Orientar a resolução de problemas técnicos relacionados com a implementação da 
arquitetura; 

 Monitorizar a implementação a fim de garantir que as necessidades de serviço e técnicas, 
conforme definidas na arquitetura, são respeitadas; 

 Todas as outras funções relacionadas com as especificações técnicas e a implementação de soluções 
informáticas. 

 
 
 
 
 
 



 
II. FORMAÇÃO EXIGIDA – REQUISITOS PROFISSIONAIS 

 Nível de ensino correspondente a um ciclo completo de estudos universitários de 3 ou 
mais anos comprovado por um diploma obtido na área da informação e das tecnologias 
da comunicação (TIC); 

 Muito bons conhecimentos técnicos na área da arquitetura informática empresarial;  
 Experiência mínima de 5 anos no domínio da arquitetura informática; 
 Muito bons conhecimentos técnicos da Pega Platform e formação e experiência prática 

comprovadas com a plataforma (experiência técnica e funcional); 
 Vários anos de experiência prática com a Pega platform e com o desenvolvimento de 

Pega low-code; 
 Experiência prática de desenvolvimento de software e de administração de sistemas; 
 Muito boas competências organizacionais e de planeamento; 
 Espírito de equipa e boas competências analíticas e de comunicação. 

 
As seguintes qualificações não são exigidas mas, se apresentadas, serão devidamente 
tomadas em consideração: 

 Certificação Togaf;  
 Certificação Pega System Architect; 
 Experiência na gestão de projetos; 
 Muito bons conhecimentos de Oracle DB, SQL, PL/SQL, Oracle Weblogic, Linux;  
 Experiência em arquiteturas baseadas em dados; bons conhecimentos técnicos de MDM 

platforms; conhecimentos de Informatica MDM e IDQ; 
 Experiência em Arquitetura Orientada a Serviços (SOA); bons conhecimentos técnicos 

de plataformas de integração; conhecimentos de Mulesoft Anypoint. 
 
 
 

III. COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS 

Conhecimento perfeito de uma língua oficial da União Europeia e conhecimento 
satisfatório de outra língua oficial da União. Serão tomados em consideração conhecimentos 
de outras línguas oficiais da União Europeia. Por razões de serviço, é exigido um bom nível 
de conhecimento de francês ou de inglês.  


