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ESTÁGIO PROFISSIONAL – FULLSTACK SW DEVELOPER (F/M) – SIX FACTOR - LISBOA 
 

Refª do Anúncio: GIP/outubro2021/ 0454 
  
DATA-LIMITE PARA CANDIDATURA:  26 de outubro de 2021 
 

           A SIX-FACTOR (http://www.six-factor.com), é uma Empresa Nacional de novas tecnologias e serviços 

inovadores de tecnologias de informação e comunicação com parceiros de negócios/clientes em Portugal e 

no mundo, nomeadamente na Holanda, Suíça, Alemanha e Reino unido.  

A missão da Six-Factor assenta nos valores intrínsecos da instituição e baseia-se em 3 pilares essenciais: 

BLOCKCHAIN, IOT e MACHINE LEARNING/AI.  

            Desenvolvemos, representamos e comercializamos as soluções da Plataforma de Proximidade 

Nearby®  (ex: Gestão e tracking de equipamentos - http://www.near-by.pt ) desenvolvida em Portugal, 

galardoada com o 1º prémio “City Apps” no Vodafone Lisbon Big Apps. 
            Garantimos a entrega no setor do eCommerce, através de solução SMART LOCKERS (Cacifos 

Inteligentes - http://www.smartdigitallockers.com ), produzidas pela Equipa de investigação interna, 

soluções que comercializamos em diferentes verticais nomeadamente Retalho, Indústria Siderúrgica, 

Fabricantes Automóvel, Indústria de ferramentas, Sector Financeiro, Estados e TI. 

 

FULLSTACK SW DEVELOPER 

PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

• Licenciatura em Engenharia Informática/Computação ou similar; 

• Experiência profissional em programação de tecnologias Microsoft .NET Core, C# e Base de 

dados SQL Server; 

• Conhecimentos de programação Web nomeadamente em tecnologias javascript, knockout 

javascript, HTML5 e CSS3; 

• Preferencialmente, conhecimentos em Elastic search; 

• Experiência profissional (1 a 4 anos) em programação de tecnologias Microsoft .NET Core, C# e 

Base de dados SQL Server; 

• Angular js/React js (preferencial mas não-eliminatório); 

• Disponibilidade para entrada imediata. 

 
OFERECEM: 

• Condições atrativas e crescimento na carreira; 

• Projeção nacional e internacional em projetos ambiciosos; 

• Integração numa Equipa pioneira na área tecnológica; 

• Envolvimento num ambiente onde predomina o trabalho por objetivos; 

• Projeto de continuidade e estável;  

• Formação hands-on. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

• As candidaturas deverão ser enviadas para o e-mail: ana.rita@six-factor.com 


