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 DATA: 05.06.2018 

 

ESTÁGIO REMUNERADO – Programador de Software - M/F - CRITICAL 
SOFTWARE – Portugal e estrangeiro. 

 
Refª do Anúncio: GIP/CD/junho 2018/0054 
 
 
 
A CRITICAL Software é especialista no desenvolvimento de soluções de software e 
serviços de engenharia de informação para o suporte de sistemas críticos orientados 
à segurança, à missão e ao negócio de empresas. Constrói tecnologias críticas e 
complexas, desde o desenvolvimento de software para satélites que orbitam a Terra, 
até software que permitiu a abertura das fronteiras de Schengen. 

 
A CRITICAL Software acabou de lançar um novo site de carreiras, a Automotive 
Division que desenvolve sistemas que melhoram e gerenciam a operação dos carros e 
serviços digitais conectados que desempenham um papel integral na segurança e 
proteção dos veículos. 
 

 

 

ESTÁGIO PROGRAMADOR DE SOFTWARE - M/F 
 

 

Perfil do(a) Candidato(a): 

 Aluno em Engenharia Informática;  

 Fascínio pelo futuro dos automóveis e mobilidade. 

 Dinâmico e proactivo; 

 Responsável e comunicativo; 

 Aberto, positivo e entusiasta; 

 Motivado e espírito de equipa. 
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Oferecem: 

 Oportunidade de estágio numa empresa internacional. 

 Trabalhar com um grupo diversificado de pessoas brilhantes em sectores tão 

diversos quanto a indústria aeroespacial, espacial, defesa, transportes, 

telecomunicações, governo, energia, serviços financeiros e saúde. 

 Salário competitivo e um esquema de bónus variável e incentivos que vão além 

da norma, recompensando os funcionários. 

 Valorização da felicidade dos funcionários tanto quanto o sucesso nos negócios. 

Além de um esquema de trabalho flexível, apoiam uma ampla gama de 

atividades sociais, desportivas e de lazer que enfatizam o espírito de equipa. 

 

Local: Portugal e estrangeiro 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 Os interessados deverão enviar e-mail para gip@autonoma.pt, indicando no 

assunto, a referência do anúncio, nome completo e número de aluno, 

anexando o curriculum vitae detalhado (preferencialmente modelo europeu) 

com fotografia tipo passe.   

 Só serão consideradas as candidaturas de alunos e ex-alunos da UAL. 

 

 

DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: Ongoing (sempre a recrutar). 


