Web Designer (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 Web Designer 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 ficará responsável
pela execução das diferentes fases do processo de UI design de soluções capazes de fornecer
experiências relevantes e de valor reconhecido pelo utilizador final, nomeadamente ao nível da
sua usabilidade e design.

Responsabilidades:


Colaborar com utilizadores de negócio e equipas técnicas para criação de soluções
visualmente inovadoras e funcionalmente user-friendly



Executar todas as fases de design visual desde o conceito até a entrega para as equipas
de desenvolvimento de software



Concetualizar ideias originais de design de sites ou aplicações trazendo simplicidade e
facilidade de utilização, em contextos de negócio complexos



Criar wireframes, storyboards, user stories, fluxos de processos e mapas de sites para
comunicar ideias de interação e design



Elaborar protótipos para validação por parte dos utilizadores



Apresentar e defender ideias de design aos vários stakeholders

Requisitos:



Formação Superior ao nível de Licenciatura em Design, Informática, Psicologia, Desenho
Industrial, Arquitetura, Engenharia Informática ou similar
Experiência mínima de 3 anos como UX Designer ou UI Designer e no desenho de
Arquiteturas de Informação




Experiência e proficiência em ferramentas como Photoshop, Illustrator, Visual design,
Invision e outras para desenho de wireframes
Experiência com HTML, CSS e JavaScript

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

