Mobile Developer
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 Mobile Developer terá um importante papel no desenvolvimento de aplicações móveis de
elevada qualidade, em colaboração com Engenheiros de Software e UX/UI Designers.

Responsabilidades:


Reunir e interpretar os requisitos, específicos para aplicações móveis, e sugerir soluções



Desenvolver aplicações móveis totalmente funcionais, escrevendo código eficiente



Escrever testes unitários e de interface com o utilizador e executá-los



Solucionar problemas e otimizar o desempenho das aplicações



Implementar interfaces, fornecidas pela equipa de design, para melhorar a experiência
do utilizador



Pesquisar e sugerir novos produtos, aplicações e protocolos para dispositivos móveis



Implementar as boas práticas definidas para o desenho e construção de aplicações
móveis



Manter-se atualizado com as novas tendências tecnológicas

Requisitos:


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



Experiência mínima de 2 anos em Desenho e Desenvolvimento de Aplicações Móveis e
de mais de 5 anos em aplicações web



Experiência de desenvolvimento de aplicações nativas, utilizando pelo menos 4 das
seguintes tecnologias: Java/Kotlin, Objective C/Swift, C#, HTML, CSS, Javascript.



Experiência na utilização de ferramentas de desenvolvimento de aplicações móveis
híbridas como por exemplo Ionic, Xamarin, Apache’s Cordova, React Native, outras.



Experiência na utilização de bibliotecas third-party e APIs



Experiência com aplicações web progressivas (PWA’s)



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.

