
 
 

 

 

A SIBS existe para tornar mais simples o que já foi complicado. Por isso, hoje quando pensamos numa transação 

financeira, pensa-se sempre em algo que se faz com o mero pressionar de um botão ou um passar de um cartão. 

Com mais de três décadas de existência e uma história de sucesso pautada pela inovação tecnológica e 

competitividade, somos uma referência internacional e um dos maiores processadores de pagamentos eletrónicos 

da Europa e África. Entre as marcas mais conhecidas destacamos o MULTIBANCO, o MB NET e o MB WAY. E para 

que continuemos a inovar, ano após ano, o Grupo SIBS estuda e desenvolve novas soluções que fazem com que a 

vida de todos nós, pessoas e empresas, seja ainda mais simples. Com este espírito, procuramos constantemente 

profissionais que assumam este compromisso e que demostrem vontade de desempenhar funções em ambientes, 

exigentes, desafiantes e tecnologicamente inovadores. 

Com o objetivo de reforçar a atual equipa do Centro de Competências SIBS, em Viseu, estamos a recrutar 

Programadores (m/f). 

 

Função: 

 Desenvolvimento de soluções e produtos de grande relevância, para mercado nacional e internacional;  

 Manutenção e evolução de novas plataformas, únicas em Portugal;  

 Investigação de novas soluções e tendências tecnológicas. 

 

Perfil: 

 Formação superior na área das Tecnologias de Informação; 

 Experiência profissional máxima de 2 anos em projetos de desenvolvimento de Software, com recurso a 

linguagens orientadas a objetos; 

 Conhecimentos de bases de dados relacionais; 

 Fluência na língua inglesa (falada e escrita); 



 
 

 
 Experiência no desenvolvimento com Java Web (valorizado);  

 Conhecimentos em integração de sistemas e arquitetura de aplicações web;  

 Conhecimentos de JavaScript, Angular JS e Node.js (preferencial); 

 Disponibilidade para residir ou desempenhar funções em Viseu; 

 Elevada capacidade de organização e planeamento;  

 Capacidade de adaptação a novos desafios; 

 Resiliência e proatividade; 

 Sentido de responsabilidade; 

 Motivação para o cumprimento de objetivos. 

 

Oferecemos: 

•  Formação em tecnologias pioneiras e emergentes;  

•  Integração numa equipa jovem e dinâmica; 

•  Pacote salarial atrativo; 

• Oportunidade de desenvolver projetos desafiantes e de grande dimensão numa empresa de crescimento 

continuado, que há mais de 30 anos aposta no investimento e na inovação tecnológica. 

 

As candidaturas deverão ser efetuadas através do envio do CV para o e-mail: careers@sibs.pt indicando a seguinte 

Referência SWViseu 
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