ANÚNCIO DE RECRUTAMENTO

Programador/Analista Web

(M/F)
Lisboa
Ref. ª 001/2009
A FCCN - Fundação para a Computação Científica Nacional, é uma instituição
privada sem fins lucrativos, responsável pelo planeamento, gestão e operação da
Rede Ciência Tecnologia e Sociedade (RCTS), uma rede de alto desempenho para
as instituições com maiores requisitos de telecomunicações, constituindo-se
assim uma plataforma de experimentação para aplicações e serviços avançados
de comunicação. A FCCN é ainda o nó português da rede trans-europeia GÉANT, a
mais avançada rede de investigação e de ensino a nível mundial.
A FCCN é a entidade responsável pela gestão do domínio Internet de Portugal, o
.PT, e tem gerido ainda outros projectos de interesse nacional tais como a rede
das escolas do ensino não superior e a biblioteca do conhecimento online, b-on.

Descrição da função:
No âmbito do projecto do Arquivo da Web portuguesa, pretende-se que o
candidato seja responsável pela melhoria e manutenção das interfaces de
utilização dos sistemas de pesquisa sobre a informação arquivada.

Perfil do candidato:
Requisitos mínimos:
Licenciatura em Informática (ou Mestrado do 2º ciclo de Bolonha);
experiência no desenho de interfaces de utilização e usabilidade na Web;
administração de sistemas de publicação Apache web server e Tomcat;
experiência de programação em Java, XHTML+CSS, XML e Javascript; boa
capacidade expressão escrita em língua portuguesa e inglesa.
Preferências:
Conhecimentos de acessibilidade da Web a pessoas com deficiência;
experiência na utilização de J2EE; conhecimentos de sistemas operativos
Linux/Unix; conhecimentos de design gráfico; experiência na utilização de
tecnologias de código aberto e participação em projectos de investigação.
Oferta:
A FCCN oferece-lhe a possibilidade de integrar uma equipa jovem e dinâmica
e trabalhar em projectos inovadores a nível nacional.

Contactos:

Agradecemos que envie a sua candidatura para Recrutamento@fccn.pt
indicando a referência do anúncio.
Serão apenas consideradas as candidaturas recebidas até 2 de Março.

