
 
 
A Corticeira Amorim tem vindo a assumir um papel preponderante no mercado em que opera tendo em curso 

um conjunto de projetos na área das Tecnologias e Sistemas de Informação para apoiar os diferentes negócios. 

Para integração de Expertise Center de desenvolvimento de projetos e atividades na área de Advanced Analytics 

& AI, a Corticeira Amorim pretende recrutar:  

DATA ANALYST 
M/F 

Refª OSI/03 

FUNÇÃO 

Integrada na Equipa de Tecnologia e Dados, esta função tem como missão e principais responsabilidades: 

Missão: Planear, monitorizar e participar nas atividades e projetos de Análise de Dados âmbito da sua área de atuação. 

Integrar equipas multidisciplinares e ágeis, no contexto de Expertise Center, que tenham por objetivo resolver desafios e 

problemas de negócio, através da tecnologia. 

 

Responsabilidades: 

✓ Adquirir e gerir dados de fontes primárias ou secundárias destinados às atividades de Análise Avançada de 

Dados; 

✓ Participar no desenvolvimento de MVP (Minimum Viable Product) ou PoC (Proof of Concept) na área de Análise 

Avançada ou IA; 

✓ Contribuir para a introdução de novas tecnologias e práticas que reforcem as competências do Expertise Center 

de Analítica Avançada; 

✓ Gerir plano de acompanhamento do negócio, na perspetiva de apoio no desenvolvimento de projetos e 

atividades de Análise Avançada ou IA; 

✓ Garantir a ligação, nas componentes Análise Avançada ou IA, dos diferentes stakeholders com o Expertise Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERECEMOS  

Oportunidade de desenvolvimento profissional pela integração em equipa multidisciplinar e contacto com 
realidades de negócio diversificadas em contexto nacional e internacional.  
 
Resposta com CV, indicando a referência, para o email: recursos.humanos@amorim.com 
(Apenas contactaremos os candidatos selecionados para a 1ª fase do recrutamento). 

PERFIL Licenciatura ou Mestrado em Matemáticas Aplicadas ou Ciência de Computadores com 

especialização em estatística ou análise de dados 
 

1-2 anos de experiência neste domínio 

Conhecimentos técnicos:                                            

• Structured Query Language                           

• Ferramentas BI e reporting                              

• Serviços Cloud (Azure, AWS, outros) ligados 
ao bigdata, analytics, machine learning 

• Linguagens  Java,  Phyton e R 

• Metodologias ágeis de gestão de projetos 

Competências adicionais: 

• Autonomia, proatividade, criatividade, 
resiliência, capacidade de comunicação e 
empatia  

• Foco na resolução de problemas 

• Domínio do Inglês (falado e escrito) 


