Engenheiro de Software
Somos o novo Centro de Competências Digitais da Administração Pública (TicAPP) e temos como
principal objetivo apoiar as diferentes áreas governativas, no seu processo de transformação
digital, através do desenvolvimento de projetos diferenciadores e transversais à Administração
pública (RCM 22/2018).
Estamos a construir uma equipa de pessoas que querem marcar a diferença, criar impacto
positivo na sociedade, sejam apaixonadas por tecnologia e pelo trabalho em equipa e que
ambicionam simplificar e melhorar a relação dos cidadãos e das empresas com o Estado
Português.
O Engenheiro de Software terá um importante papel no desenvolvimento de software de
elevada qualidade, alinhado com as necessidades dos utilizadores e objetivos de negócio.

Responsabilidades:


Desenhar algoritmos e fluxogramas



Desenvolver aplicações e sistemas de software produzindo código eficiente



Integrar componentes de software e código de terceiros



Automatizar tarefas utilizando ferramentas e scripts apropriados



Resolver problemas, efetuar debug e atualizar software existente



Realizar testes de validação



Reunir e avaliar feedback de utilizadores



Corrigir e melhorar o software desenvolvido



Criar documentação técnica sobre o software desenvolvido

Requisitos:


Formação Superior ao nível de Licenciatura Pré-Bolonha ou Mestrado Pós-Bolonha em
Engenharia Informática, Informática ou similar



Experiência mínima de 3 anos em Desenho e Desenvolvimento de Software



Experiência de desenvolvimento de software, nomeadamente em Java, C#, Javascript,
PHP, frameworks/sistemas como AngularJS, React e GIT.



Experiência em Bases de Dados SQL Server, Oracle, outras



Autonomia, capacidade analítica e de resolução de problemas



Capacidade de investigar e aprender novas linguagens de programação e/ou
tecnologias



Familiaridade com metodologias e ferramentas ágeis

Local de Trabalho: Lisboa ou Guimarães.
Tipo de Contrato: Contrato Individual de Trabalho por tempo indeterminado (40h/semana).
Oferta: Integração num projeto inovador, com grande exposição face a clientes reconhecidos
publicamente.
As candidaturas devem ser enviadas para o email ama-rh@ama.pt, com menção do perfil a que
se candidatam, acompanhadas de curriculum vitae.

