Engenheiro de Software Sénior (Centro de Competências Digitais)
A AMA – Agência para a Modernização Administrativa é o organismo público que visa a
promoção e o desenvolvimento da modernização administrativa em Portugal, tendo como
missão promover a inovação, a transformação digital e a simplificação de serviços de interação
direta com o cidadão. Neste momento procura integrar na sua estrutura um Engenheiro de
Software Sénior para o seu Centro de Competências Digitais (TicAPP).
O TicAPP tem como principal objetivo apoiar as diferentes áreas governativas, no seu processo
de transformação digital, através de recursos humanos especializados em tecnologias
emergentes neste domínio, desenvolvendo projetos diferenciadores e transversais à
Administração pública e melhorando, em simultâneo, a contratação de serviços externos nas
áreas das tecnologias de informação e comunicação, com os correspondentes ganhos em
eficiência e eficácia.
Procuramos profissionais apaixonados por tecnologia e pelo trabalho em equipa, que queiram
marcar a diferença e criar impacto positivo na sociedade, através da criação de soluções que
permitam simplificar e melhorar a relação dos cidadãos e das empresas com o Estado.
O profissional a integrar, reportará ao Manager de Transformação Digital e a sua principal
função consiste em desenvolver software de elevada qualidade, alinhado com as necessidades
dos utilizadores e objetivos de negócio. Deverá também colaborar com as áreas de gestão e
funcionais na definição de requisitos de software e liderar a implementação técnica e
operacional de projetos de integração e desenvolvimento em diferentes tecnologias.

Responsabilidades:


Desenhar a arquitetura e desenvolver software de elevada qualidade



Identificar, priorizar e executar as diferentes tarefas do ciclo de vida de
desenvolvimento de software



Desenvolver ferramentas e aplicações produzindo código eficiente



Automatizar tarefas utilizando ferramentas e scripts apropriados



Rever e melhorar código produzido por outros elementos da equipa



Realizar testes de validação e verificação



Colaborar com as equipas de desenvolvimento para corrigir e melhorar o software
desenvolvido



Documentar as várias fases de desenvolvimento



Garantir a atualização do software utilizando as tecnologias mais recentes

Requisitos:


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



Experiência mínima de 8 anos em Engenharia e Desenvolvimento de Software



Experiência em Liderança de Equipas



Experiência de desenvolvimento de software em diferentes linguagens de
programação (Java, PHP, C# .NET), bases de dados (SQL Server, Oracle, BD NoSQL,
outras) e ferramentas de teste



Familiaridade com diferentes sistemas operativos (Windows, Linux, Mac OS…)



Elevada autonomia, capacidade analítica e de resolução de problemas



Capacidade de investigar e aprender novas frameworks, ferramentas opensource ou
novas linguagens de programação



Experiência na utilização de containers, soluções de integração contínua e
automatização de deployment



Familiaridade com metodologias e ferramentas ágeis

Local de Trabalho: Lisboa
Oferta: Integração num projeto inovador, com grande exposição face a clientes reconhecidos
publicamente.

