
A Asseco PST desenvolve software financeiro, estando focada em cobrir as áreas funcionais das instituições bancárias através do

desenvolvimento de soluções tecnológicas e consultoria de processos, que suportem segmentos de negócio como Core Banking,

Treasury and Capital Markets, Banking Digital Channels, Risk and Compliance e Data and Analytics.

Procuramos integrarFront-endDeveloperspara reforço da nossaPortalUnit, uma área dedicada ao desenvolvimento de soluções

web, focada no desenvolvimento do interface gráfico dos nossos produtos. As principais responsabilidades centram-se no

desenvolvimento de aplicações Web, nomeadamente, atividades de programação de acordo com os requisitos definidos e testes às

funcionalidadesdesenvolvidas.

Vem ajudar-nos a melhorar e inovar o dia-a-dia dos nossos clientes, garantindo a qualidade das soluções que criamos de raiz,

implementamose damossuportejuntodosnossosclientes!

Front-end
Developer

Localização:Funchal(Presencial e Remoto)

As candidaturas deverão ser enviadas para recruitment@pst.asseco.com em formato .pdf com o nome da posição no campo

Assunto do email:“Front-endDeveloper”.

A Equipa de Seleção entrará em contacto com os candidatos num prazo até três semanas após a data de publicação deste

anúncio (Junho de 2021)

• Procuramos Developers e futuros Developers em início de carreira que tenham interesse em trabalhar com 

tecnologias Front-end, como JavaScript e CSS,  focados no desenvolvimento de aplicações web e/ou aplicações 

móveis

• Licenciatura/Mestrado em Engenharia Informática (Preferencial) ou 12º Ano Técnico-Profissional com a vertente 

de Programação

• Conhecimentos comprovados de desenvolvimento de software (Preferencial)

• Inglês (Nível Intermédio)

Perfil:

• Integração numa Software House com 30 anos de experiência no desenvolvimento de software para o setor 

financeiro com mais de 60 bancos clientes

• Forte aposta na formação personalizada quer através de programas internos, quer externos e  certificações técnicas

• 3 dias de férias adicionais

• Ambiente multicultural, diverso e colaborativo entre equipas

• Seguro de saúde e outros seguros e benefícios de acordo com a Política de Compensação e Benefícios  da Asseco PST

Conhecimentos Técnicos:

• Valorizamos conhecimentos:

• Em bibliotecas e frameworksde Javascript (ex: jQuery, React, Node.js, redux, etc);

• Em frameworks de CSS (ex: Bootstrap, Material-UI, Sass, etc).

Benefícios:

Recrutamento
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