
 
 

 

SEGURANÇA DIGITAL (m/f) 

 

A INCM é uma empresa reconhecida, a nível nacional e internacional, como líder em produtos e 

serviços de segurança essenciais à sociedade, bem como promotora da língua e cultura 

portuguesas, e pretende recrutar profissionais da área de Segurança Digital (m/f), de acordo com 

o seguinte: 

 

Principais funções a desempenhar: 

 Desenvolver software de acordo com requisitos definidos; 
 Gestão e suporte aplicacional; 

 Desenvolvimento de soluções de segurança digital e de certificação eletrónica; 
 Coordenação de projetos de âmbito nacional e internacional; 

 Gestão de equipa dedicada a projetos de tecnologias de informação 

Procuramos pessoas com o seguinte perfil: 

 Experiência profissional superior a 10 anos em funções de desenvolvimento de software 

e gestão  de projetos de tecnologias de informação; 

 Licenciatura ou Mestrado em Engenharia Informática ou equiparável; 

 Sólidos conhecimentos em criptografia e a sua aplicabilidade em produtos de 

certificação eletrónica;  

 Participação ativa, como coordenador de equipas, em pelo menos 3 projetos de âmbito 

nacional ou internacional, com foco em segurança digital; 

 Conhecimentos comprovados na aplicação de práticas CMMI; 

 Conhecimentos em ISO/IEC 27001:2013 e no regulamento europeu EU 910/2014 

(eIDAS);  

 Capacidade de performance e de concretização de objetivos e resultados; 

 Competências de liderança e de desenvolvimento da equipa; 

 Team player com capacidade de relacionamento interpessoal; 

 Atitude dinamizadora e inovadora; 

 Fluência, escrita e oral, em português e inglês. 

 

Junte-se a nós! 

As candidaturas devem ser enviadas para recrutamento@incm.pt até 31 de março. 

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 anuncio, 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 
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