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     DATA: 10.09.2018 

 

EMPREGO - TÉCNICO(A) INFORMÁTICA (M/F) – EMPOR - LISBOA 

 
Refª do Anúncio: GIP/CD/Setembro 2018/0121 
 
 

 

A EMPOR dedica-se à importação, em regime de exclusividade, e 

comercialização de charutos, cigarrilhas, tabaco para cachimbo e artigos de 

oferta. Encontra-se a recrutar um Técnico(a) de Informática com o seguinte 

perfil: 

 

TÉCNICO (A) INFORMÁTICA (M/F) 
 

PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

 Frequência/Licenciatura em Sistemas e Tecnologias de Informação, 

Informática, ou áreas relevantes para o bom desempenho da função, ou Curso 

Especialização Tecnológica; 

 Bons conhecimentos técnicos em software de Gestão (ERP);  

 Bons conhecimentos de Excel Avançado;  

 Experiência em Microsoft SQL server / TSQL;  

 Bons conhecimentos de hardware;  

 Bons conhecimentos de protocolos de rede e comunicações;  

 Conhecimentos de programação em XBase ou VB6;  

 Experiência em HTML5, CSS, JQuery e JavaScript;  

 Experiência de programação VB.net (preferencial) ou C#;  

 Capacidade de controlo na gestão do tempo, prioridades e timings;  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                              

Page 2 of 2 
 

 Conhecimentos em adaptação de software através de programação em 

frameworks proprietárias;  

 Facilidade ao nível do relacionamento interpessoal e grande capacidade de 

inovação e aprendizagem;  

 Espírito crítico, pró-activo e dinâmico;  

 

 Capacidade de análise estratégica e de orientação para otimização de 

resultados;  

 Capacidade de execução de tarefas Administrativas. 

 

FUNÇÕES:  

 O candidato seleccionado será responsável pelo reporte direto ao 

Responsável da área de Informática; 

 Será responsável pela análise, conceção, implementação e manutenção das 

várias soluções tecnológicas adequadas às necessidades da organização. 

 

OFERECEM: 

 Um trabalho entusiasmante e diversificado; 

  Formação inicial abrangente e contínua; 

  Oportunidade de desenvolvimento e crescimento dentro da empresa. 

 

 

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: 30 de Setembro de 2018. 


