
Acerca da INCM e da USD

A INCM (www.incm.pt) é uma empresa portuguesa reconhecida, a nível nacional e 
internacional, como líder em produtos e serviços de segurança. Das nossas linhas 
de produção saem produtos utilizados por milhões de pessoas diariamente, como o 
Cartão de Cidadão ou o Passaporte Eletrónico portugueses, bem como documentos 
de identificação e passaportes para outros países.

Continuando a tradição de inovar da INCM, estamos a investir em áreas como o INCM 
Labs e a Segurança Digital.
 
O que vais fazer

Como membro da Unidade de Segurança Digital, vais participar na criação de 
produtos de software inovadores e de elevada segurança, e na sua implementação 
para clientes em Portugal e noutros países. Vais explorar novos conceitos de 
identidade digital de pessoas e objetos, criando produtos reais. 

No dia-a-dia, vais desenhar, desenvolver e testar software para personalização de 
documentos eletrónicos de alta segurança (smartcards, passaportes), integrado 
na equipa de soluções IoT e circuitos integrados da INCM. O teu software vai ser 
responsável pela emissão e utilização digital de documentos usados por milhões de 
pessoas diariamente.

É uma oportunidade para te juntares a um projeto internacional de futuro, 
participando ativamente na sua construção.

Como trabalhamos

Trabalhamos em equipa, no escritório e fora dele, via MS Teams e outras ferramentas 
como o Jira e Gitlab. É esperado que todos contribuam para a escolha de ferramentas 
e definição de metodologias de trabalho, que identifiquem oportunidades e 
proponham melhorias aos nossos produtos e maneira de trabalhar.



Desenvolvemos o nosso software em plataformas como Java (NetBeans, IntelliJ) e 
C# (Visual Studio), sobre Linux e MS Windows, com módulos criptográficos HSM para 
garantir o desempenho e segurança de operações críticas.

Entre outras funções, o nosso software faz a integração entre sistemas de gestão 
e sistemas industriais, integração com sistemas de PKI, chip coding, gestão de PINs e 
PUKS de documentos, 

Dada a natureza dos nossos produtos, têm que ser desenvolvidos e mantidos de 
acordo com normas e padrões de segurança muito exigentes, como a ISO 27001, 
normas ICAO 9303, ou as normas técnicas do regulamento europeu para identificação 
e transações eletrónicas (eIDAS).

Quem procuramos

Procuramos profissionais motivados por desafios e pelo trabalho em equipa, para 
desempenhar funções full-time. 

Deves ter pelo menos 5 anos de experiência no desenvolvimento de software; ter 
licenciatura ou mestrado numa área técnica relevante como Engenharia Informática; 
e ter boas competências em inglês.

É importante que na tua experiência tenhas adquirido boas competências nalgumas 
ou em todas as tecnologias que utilizamos, embora vás continuar a aprender e a 
evoluir desde o primeiro dia na equipa.

O nosso desafio leva-nos além de Portugal, por isso deves ter disponibilidade para 
viajar, embora a base seja na sede da INCM em Lisboa.

Se te identificas não hesites e envia-nos o teu CV através do e-mail 
recrutamento@incm.pt ou através do Linkdin. Estamos à tua espera.

Legalidades
 
Caso a candidatura seja selecionada, entraremos em contacto contigo.

Se não entrarmos em contacto num prazo de 2 meses, a candidatura não foi 
selecionada, mas ficaremos com ela em carteira para potenciais oportunidades 
durante um ano.

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

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