O INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial,
pretende reforçar a sua equipa, na componente de desenvolvimento de bases de dados,
ferramentas de processamento e implementação de interfaces. Para o efeito pretende contratar
um Analista/Programador (m/f).

A função inclui:






Manutenção e correção de bugs no sistema informático existente;
Definição de requisitos de desenvolvimento de software;
Desenvolvimento de software e assegurar o seu funcionamento em modo operacional
(24h/7dias);
Assegurar a gestão e interfaces (transferência de dados entre sistemas existentes, aplicações
web, aplicações móveis, redundância operacional de sistemas);
Gerir o sistema informático, quer em termos de hardware (manutenção de servidores, etc.)
quer em termos de software (licenças de software adquirido, backup de dados, etc.).

Perfil do Candidato:








Formação académica em Engenharia Informática ou Eletrotécnica (Ramo de
Telecomunicações) ou com formação avançada na área do desenvolvimento de software e,
preferencial e cumulativamente, em redes de computadores, nomeadamente ao nível
Mestrado Integrado ou Licenciatura pré Bolonha;
Experiência empresarial na área dos sistemas de informação (preferencialmente com
domínio das linguagens de programação Python, Java, HTML, PHP e JavaScript);
Conhecimento e experiência em base de dados MySQL (obrigatório) e NoSQL (preferencial)
e em sistema operativo Linux (preferencial);
Domínio da língua inglesa, escrita e falada;
Motivação para a área da inovação e desenvolvimento de novas metodologias;
Dinamismo, proatividade e boas competências de comunicação.

Proporciona-se:



Integração numa Instituição de referência na área da Investigação, Inovação e Transferência
de Tecnologia;
Condições salariais ajustadas ao perfil e ao potencial demonstrado.

As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas, acompanhadas de CV, Certificado de
Habilitações, e Certificado que ateste o domínio da língua Inglesa, entre 15 de junho e 15 de agosto
de 2018 através da página oficial do INEGI www.inegi.up.pt em Trabalhar no INEGI | Vagas
Disponíveis premindo RH ÉOLICA 26/18 ou por email para rh@inegi.up.pt.

