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Engenheiro de Software / Dados

Organização
ISQCTAG

Descrição
Programação de software de front-end e back-end em ambiente industrial.
Projectos de digitalização de processos, comunicações, gestão de bases de dados.
Análise do processo, parametrização, pesquisa de variáveis e processamento de
dados.

Habitações Literárias
Licenciatura
em
engenharia
informática (preferencial) ou outra
engenharia
ou
licenciatura
equivalente.

Tipo de Emprego

Experiência
Engenheiros com experiência em ambientes industriais, processos de trabalho de
escritório, qualidade e produção.

Full-time

Localização

Gestão de planeamento, organização de tarefas.

Avenida de Gandra, 4950-297,
Monção / Mangualde, Portugal

Experiência no sector industrial, de preferência no sector automóvel, na análise e
melhoria de processos a partir de uma visão Lean e tendo a produtividade como
objetivo.

Data de Publicação
21 de Setembro, 2021

Responsabilidade
Report direto ao Responsável Técnico do projeto de qualquer situação decorrente
do seu trabalho.
Interação com a equipa de trabalho interna.
As responsabilidades estarão de acordo com o perfil e a experiência
demonstrados.

Requisitos
Habilitações académicas de licenciatura Engenharia informática.
Conhecimentos da área de gestão de projetos.
Conhecimento de programação de bases de dados, redes: NodelJS, Neo4j, SQL,
outros.
Conhecimento de programação de front-end.
Conhecimento de linguagens de programação: React, Angular, Pythom, openCV,
Spark, CSS, HTML5, Java, PHP, C#.
Conhecimento e experiência em Bigdata, Data mining, Deep learning.
Conhecimento e experiência com pacotes Bigdata: AWS, Azure, Cloudera,
Braincube, outros.
Proatividade. Trabalho em equipa.
Organização e planeamento.
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Carta de condução.
Disponibilidade para viajar durante o tempo de trabalho da instalação. (Max. 1 mês)
no perímetro Europeu.

Contacto
Se estiver interessado/a nesta oportunidade e reunir as qualificações exigidas,
poderá submeter a sua candidatura clicando no botão ‘Apply Now’ ou através do email info@isqctag.pt.
Os candidatos selecionados serão contactados no prazo máximo de 10 dias.
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