
 

Analista de Segurança 

 

FCCN 

A FCCN é a unidade da FCT I.P. responsável pela gestão e operação da RCTS - NREN (National 

Research and Education Network) portuguesa. No âmbito da integração imediata no RCTS CERT 

e operacionalização de um SOC (Security Operations Centre) procuramos um/a Analista de 

Segurança. 

 

Principais funções e responsabilidades: 

• Triagem, análise e tratamento de incidentes de segurança, com todas as partes 

envolvidas; 

• Acompanhamento, triagem e análise de potenciais vulnerabilidades de segurança; 

• Realização de auditorias de segurança, a websites e serviços disponibilizados no 

contexto da RCTS; 

• Monitorização situacional contínua da cibersegurança da RCTS recorrendo ao videowall 

da equipa; 

• Análise de Malware; 

• Produção de alertas e recomendações de segurança informática; 

• Desenho de soluções para integração de aplicações de monitorização e de melhoria da 

eficácia do tratamento pró-ativo de incidentes de segurança. 

 

Requisitos: 
 

• Formação Superior em Engenharia Informática ou similares; 

• Bom domínio das línguas portuguesa e inglesa (oral e escrita); 

• Forte sentido ético e predisposição para trabalho colaborativo em equipa; 

• Programação/Scripting em várias linguagens; 

• Experiência em análise de Malware; 

• Disponibilidade para deslocações no país e no estrangeiro (participação em grupos de 

trabalho internacionais); 

• Residência em Portugal. 

 

 

 

 



 

Valoriza-se: 

• Certificações na área de segurança; 

• Capacidade de interpretação de logs de servidores, firewalls, IDS e de informação de 

tráfego de rede; 

• Competências de análise forense; 

• Experiência com ferramentas de análise de malware; 

• Experiência em administração de serviços Internet – WEB, DNS, SMTP; 

• Capacidade de comunicação e de realização de apresentações em público; 

• Conhecimentos de sistemas de virtualização. 

 

Benefícios: 

• Integração numa equipa multidisciplinar jovem e dinâmica; 

• Formação contínua, auxiliando também na criação de conteúdos para formar terceiros; 

• Bom ambiente de trabalho, com acesso a um Campus acolhedor e bem localizado em 

Lisboa; 

• Interação com outras equipas quer a nível nacional quer internacional; 

• Flexibilidade de horário de trabalho; 

• Gestão por objetivos. 

 

 
 
Se consideras esta vaga interessante para ti, candidata-te aqui 
 
 

https://apply.workable.com/fccn/j/CCD796170E/

