
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM) tem por missão criar, produzir e fornecer bens e serviços que exigem 
elevados padrões de segurança, focados no cliente e em soluções inovadoras. Destacam-se, entre diversos bens 
e serviços essenciais à vida em sociedade, a produção de documentos de segurança, como o cartão de cidadão ou o 
passaporte, a cunhagem de moeda corrente e de coleção, a autenticação de artefactos de metais preciosos, a edição do 
Diário da República Eletrónico e a publicação de obras fundamentais da cultura portuguesa e universal.  

Procuramos para integrar a nossa Unidade de Segurança Digital (USD), um Technical Lead (m/f) motivado e competente, 
com vontade de fazer parte de projetos diferentes, críticos para milhões de utilizadores finais, em Portugal e no 
estrangeiro. Irá reportar ao coordenador da equipa de sistemas de emissão de documentos de alta segurança. Esta 
equipa tem a missão de desenvolver e fazer manutenção do software que possibilita a emissão de documentos como 
passaportes e cartões de identidade eletrónicos.

OFERECEMOS

› Remuneração competitiva para a função e nível de experiência demonstrado, com entrada em funções imediata;

› Participação num projeto internacional na área de segurança, com oportunidade para desenvolver produtos 
inovadores e que fazem diferença para milhões de pessoas;

› Participação numa equipa geograficamente distribuída, unida por um espírito comum de colaboração e orgulho 
nos resultados produzidos;

› Regime de teletrabalho, com deslocações pontuais às instalações da INCM, localizadas em Lisboa ou Porto, ou ao 
estrangeiro, por breves períodos;

› Acesso a informação técnica e formação relevante para as funções;

› Acesso a equipamento da INCM, para utilização no âmbito do contrato.

AS PRINCIPAIS ATIVIDADES A DESENVOLVER

› Concetualizar e desenhar soluções técnicas, em conjunto com a equipa de gestão, a um produto de software da 
INCM, liderando a sua implementação a nível técnico e operacional;

› Trabalhar com o gestor de produto e restantes equipas técnicas, para desenhar, desenvolver e lançar novas 
funcionalidades e melhorias ao produto;

› Agir como technical lead na sua área de responsabilidade, liderando uma pequena equipa de engenheiros(as);

› Acompanhar e garantir o desenvolvimento do ciclo de vida de software, assegurando a aplicação de elevados 
padrões de qualidade;

› Avaliar, identificar e implementar melhorias à documentação técnica do produto;

› Aplicar toda a sua experiência e conhecimento no desenvolvimento de software eficiente e seguro, promovendo a 
sua prática junto dos restantes elementos da equipa;

› Suportar a equipa de gestão na estimativa de esforço, planificação de releases, dependências e entregáveis de 
cariz técnico.

EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA

› Formação académica em Engenharia ou área relevante para a posição;

› 7+ anos de experiência em funções relevantes para a posição;

› Experiência nas funções de tecnical lead;

› Experiência de trabalho com equipas internas e externas;

› Experiência de programação em linguagens OO (Java preferencial);

› Orientação ao produto e ao cliente.

CONHECIMENTOS (FATORES IMPORTANTES, MAS NÃO EXCLUEM CANDIDATOS):

› Conceitos de Criptografia ou Public Key Infrastructure;

› Conceitos de Design Patterns ou Enterprise Integration Patterns;

› Experiência prática de tecnologias – SGBD, Messaging, API – Rest e Soap, Dockers, Spring, Networking, 
Autenticação, Cifras, Ambientes Linux e Windows;

› Experiência em metodologias de desenvolvimento de software;

› Gestão de produtos de software (desenvolvimento e integração do software).

› Excelentes capacidades analíticas e de comunicação, tanto verbal como escrita;

› Fluência escrita e verbal em inglês, incluindo em apresentação a stakeholders de topo.

Se achas que este é o desafio que procuras envia-nos a tua candidatura para o endereço de e-mail recrutamento@incm.pt 
com a referência USD/ Q1 – Tec Lead.

Junta-te à nossa equipa! 

Caso a sua candidatura seja selecionada, entraremos em contacto consigo.

Se não contactarmos num prazo de 2 meses, queira considerar a sua candidatura como não selecionada.

Os dados pessoais recolhidos, em resposta a este anúncio, serão tratados de acordo com a finalidade de seleção 
e recrutamento e com o prazo legal definido.

Para mais informações consulte a Política de Privacidade da INCM em www.incm.pt

procuramos
técnico(a) superior/

technical lead
Unidade de Segurança Digital
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