Cybersecurity Analyst

Anúncio

Procuras um novo desafio ou projeto!

Onde vais trabalhar
Uma organização tecnológica com a responsabilidade de registo, gestão e manutenção do
domínio de topo de Portugal, .pt, está a contratar um Cybersecurity Analyst para o seu
escritório em Lisboa.

A tua nova função
Serás responsável por contribuir para elevados níveis de segurança da informação,
assegurando o processo de monitorização e resposta a incidentes de segurança e a
gestão do sistema de segurança da informação e continuidade de negócio.

O que necessitas para ser bem-sucedido(a)
Formação superior em Tecnologias de Informação ou Segurança da Informação,
com uma experiência igual ou superior a 2 anos em funções similares;
Especialização em Cibersegurança;
Valorizadas certificações de segurança, nomeadamente:
ISO27001; Security+; CISA, CEH, OSCP;
Conhecimentos em SIEM, redes de comunicação, sistemas operacionais e de base de dados;
Conhecimentos de utilização de ferramentas de segurança da informação, como nmap,
nessus e metasploit;
Conhecimento básico de gestão e configuração de soluções de rede, como firewalls, ids,
anti-spam e antivírus;
Valorizada a experiência em gestão de risco, auditoria e segurança de TI.

As tuas novas responsabilidades
Assegurar a operação do Centro de Operações de Segurança (SOC);
Assegurar a monitorização e resposta a ocorrências e incidentes de segurança;
Contribuir para o desenvolvimento e implementação do plano de continuidade
de negócio;
Contribuir para a manutenção do sistema integrado de SGQSI;
Garantir a correta configuração dos sensores de segurança e dos endpoints;
Ajustar configurações, desenvolver e implementar novos casos de uso;
Apoiar a integração de novas fontes de informação (logs);
Elaborar relatórios técnicos das atividades.

O que a empresa te pode oferecer
Integração numa organização sólida, digital e com perspetivas de crescimento, com foco
na utilização de tecnologias inovadoras.
Formação inicial e contínua.
Integração numa equipa dinâmica e motivada, com um bom ambiente de trabalho e uma
cultura de excelência.
Flexibilidade de horário e trabalho em regime híbrido.
Conjunto de outros benefícios em vigor na organização.
No .PT não importa a nacionalidade, nem a origem, a etnia, a religião, o género
ou a orientação sexual. Focamo-nos no princípio da igualdade de oportunidades.
Todas e todos são importantes para atingir o sucesso organizacional!

Se tens estas valências, atitude positiva, enfoque na resolução de problemas e
apresentação de soluções, junta-te à nossa equipa.
Desafiamos e inspiramos as nossas pessoas a ir mais longe, traz ideias inovadoras.
Desafiamos-te a ser .PT!
Esperamos por ti!
Candidata-te para: recrutamento@pt.pt
Queres saber mais sobre nós, conecta-te em https://carreiras.pt.pt/pt/
No âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, os seus dados de identificação,
contacto, habilitações e profissionais serão tratados para a finalidade de gestão de
recursos humanos e conservados até ao término do processo de recrutamento, após o
qual serão eliminados.
As informações quanto ao exercício dos seus direitos enquanto titular dos dados encontram-se
disponíveis para consulta na nossa política de privacidade acessível em:
https://www.pt.pt/pt/politica-de-privacidade/

