Para reforçar a equipa de Desenvolvimento de Produto e Sistemas e para fazer face à crescente
solicitação das empresas industriais clientes e grupos de investigação e desenvolvimento o INEGI
pretende contratar:

Engenheiro Sénior de Desenvolvimento de Produto (m/f)
Função:
•
•
•
•
•

Coordenação e execução de tarefas de projeto mecânico ou mecatrónico;
Execução de atividades de desenvolvimento de produto com uso intensivo de ferramentas de
CAD / CAE integrado em equipas multidisciplinares;
Realização de trabalhos prospetivos e análises preliminares ao processo de desenvolvimento
de produto;
Realização de contactos com fornecedores e coordenação de processos de produção e
assemblagem de protótipos, pequenas séries e projetos-piloto;
Contactos e apresentações a clientes nacionais e internacionais.

Perfil do Candidato:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação académica de nível superior em Engenharia Mecânica ou Engenharia Eletrotécnica;
Domínio de ferramentas de CAD / CAE
Conhecimentos na área da mecânica, automação, integração de sistemas (nomeadamente
elétricos e eletrónicos) e cálculo por elementos finitos;
Domínio da língua Portuguesa e Inglesa, escrita e falada;
Motivação para a área do desenvolvimento de produto e tecnologias em geral;
Capacidade de liderança;
Dinamismo, proactividade e boas competências de comunicação;
Experiência comprovada em funções similares (A candidatura deve incluir um portfolio com
a descrição dos 5 projetos mais relevantes onde esteve envolvido).

Proporciona-se:
•
•

Condições salariais ajustadas ao perfil e ao potencial demonstrados;
Excelente oportunidade de envolvimento em projetos aliciantes, num contexto de forte
inovação e de acelerado desenvolvimento de competências.

As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas, acompanhadas de CV, Portfolio e
Certificado de Habilitações com o respetivo grau académico reconhecido em Portugal e Certificado
que ateste o domínio da língua Inglesa até ao dia 15 de fevereiro de 2019 através da página oficial do
INEGI www.inegi.up.pt em Trabalhar no INEGI | Vagas Disponíveis premindo CT DPS 03/19 ou por
email para rh@inegi.up.pt

