
 
 

DATA: 07.10.2021 

 

EMPREGO – IT SECURITY SPECIALIST (F/M) – DHL - LISBOA 

 

Refª do Anúncio: GIP/outubro2021/ 0447 
  
DATA-LIMITE PARA CANDIDATURA: 31 de outubro de 2021 

 

Somos o Líder incontestado do Transporte Expresso Internacional, com a maior rede mundial de pontos de 

serviço em mais de 220 países e territórios e o compromisso de atingir as Zero Emissões de Carbono até 

2050. Servimos todo o território nacional com uma equipa de mais de 500 especialistas altamente motivados 

e com uma cultura de Excelência, suportados por tecnologia de ponta para interligar pessoas no mundo 

inteiro, melhorando as suas vidas com o nosso serviço personalizado de entregas diárias de classe 

mundialmente reconhecida.  

 

Procuramos um Especialista para a área de Segurança Informática, que possa desempenhar funções ao nível 

do país para garantir a conformidade com as políticas globais da organização bem como desempenhar 

funções na área de continuidade do negócio e servir como assistente do DPO (Data Protection Officer) local. 

Procuramos alguém com paixão e experiência na área de Segurança Informática e com gosto por conhecer 

os processos de negócio da empresa e por trabalhar numa função multidisciplinar. 

 

 
IT SECURITY SPECIALIST 

 
PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

• Licenciatura em Eng. Informática ou outra área tecnológica relacionada; 

• Bons conhecimentos de sistemas operativos (Windows, Linux/Unix); 

• Bons conhecimento dos protocolos e conceitos na área de redes; 

• Preferencial alguma certificação na área da SI/redes (ex: CISO, CCNA, etc.); 

• Preferencial conhecimento de aplicações Archer, OneTrust, ServiceNow, CyberReason; 

• Boa capacidade de comunicação escrita e verbal em inglês 

• Experiência: 

Mínimo de 3 anos de experiência em funções IT; 

Preferencial experiencia em desenvolvimento (tecnologias Microsoft). 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

• Assegurar a consciência para a temática da SI (Controlo, Formação, Código de Conduta de SI, etc.); 

• Conduzir avaliações de BIA (Business Impact Analysis) e TVA (Threat & Vulnerability Analysis) para as 

aplicações locais; 

• Assegurar a monitorização dos controles de IT relacionados com a SI (ex. gestão de utilizadores, 

acessos, alterações na infraestrutura com impacto na SI); 

• Criar os BCP para as várias funções da empresa de acordo com diretivas regionais/globais; 

• Assegurar a consciência para a temática do RGPD (Controlo, Formação, etc.); 

• Implementar políticas de governação (aplicações locais, redes sociais, processos locais). 
 
 



 

 
 
 
OFERECEMOS: 

• O melhor programa de Certificação e desenvolvimento de competências no transporte Expresso 

internacional (CIS – Certified International Specialist), mundialmente reconhecido; 

• Um pacote remunerativo atrativo e benefícios sociais em vigor na Empresa; 

• Formação Contínua e possibilidade de Evolução Profissional, nacional e internacional. 

 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

• Se preencher as condições pretendidas e deseja trabalhar na empresa mais internacional do 

Mundo, reconhecida como um dos Best Work Places 2020 em Portugal, assente numa 

cultura Excelência através de resultados e respeito, envie o seu Curriculum Vitae através do 

Taleo: 

https://dhlexpress.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=2100CUT&lang=pt&med
ia_id=%7bboard_instance_id%7d&src=%7bpipeline_id%7d 

 


