
 
 
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 integrar a Equipa de Sistemas de Informação, responsável pelas atividades inerentes ao suporte 

aplicacional e à gestão e evolução do ERP - MES, nas suas empresas em Portugal e no exterior,  a Corticeira 

Amorim pretende recrutar:  

DEVELOPER  MES 
(Manufacturing Execution System) 

M/F 

Refª OSI/01 

FUNÇÃO 

Integrada na Equipa de Sistemas de Informação (MES), esta função tem como missão e principais 

responsabilidades: 

Missão: Realizar atividades de desenho técnico, codificação, parametrização, depuração e testes e manter as 

funcionalidades das aplicações e respetivas integrações, de acordo com os standards em vigor 

 

Responsabilidades: 

✓ Analisar e validar especificações funcionais e produzir especificações e desenho técnico para o desenvolvimento 

de soluções 

✓ Codificar programas de acordo com as especificações funcionais e técnicas 

✓ Realizar testes e participar em testes de integração 

✓ Colaborar na implementação de correções e de novas versões 

✓ Colaborar com a área funcional na migração de dados, tarefas de cut over e estabilização após go live 

✓ Realizar a passagem para entrada em produtivo, garantindo a implementação de alterações/ melhorias/novas 

funcionalidades 

PERFIL  

 

 

 

 

 

 

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). 

 

Licenciatura / Mestrado em Informática ou similar Domínio do Inglês (falado e escrito) 

Conhecimentos de linguagens de programação (.Net, 
HTML, XML)  

Experiência de 3 ou mais  anos em função similar 

Conhecimentos de bases de dados (SQL e Reporting 
services) 

Autonomia, proatividade / espirito de inovação e 
resiliência  

Office: Word, Excel, PowerPoint e Outlook • Outros: 
TracksYs, OPC, JSON 

Capacidade de trabalho em contextos de urgência, 
complexidade e criticidade 


