
 
Responsável de desenvolvimento das interfaces 
gráficas das plataformas da Ordem dos Notários 
(M/F) – Lisboa 
 
Descrição 
Neste momento estamos a recrutar um responsável de desenvolvimento das 
interfaces gráficas das plataformas da ON (M/F) para integrar a nossa equipa, em 
Lisboa, por tempo indeterminado. 
 
Missão 
Desenvolver, por meio do código, interfaces gráficas baseadas nas tecnologias web 
(HTML, CSS e JavaScript), que assegurem aos utilizadores das plataformas, pelas 
quais a ON é responsável, um ambiente digital funcional. 
 
Horário 
9h às 18h de segunda a sexta (8h) 
 
O que procuramos 
- Experiência no desenvolvimento de aplicações web (HTML5, CSS e JS); 
- Experiência no trabalho com sistemas de subversionamento (de preferência Git); 
- Experiência de integrações com APIs e bibliotecas externas; 
- Experiência em frameworks de frontend como Bootstrap ou tailwind; 
- Mindset para a usabilidade e acessibilidade; 
- Experiência com criação de layouts, mockups, composição de gráficos e design 
visual de aplicações; 
- Conhecimentos de programação segundo o paradigma mobile first; 
- Conhecimentos de PHP, ReactJS, SaSS e ferramentas de CI; 
- Capacidade (e entusiasmo) de trabalhar com novas tecnologias; 
- Aptidões interpessoais e uma vontade de iterar sobre o feedback do utilizador; 
- Excelente capacidade de análise, resolução de problemas e atenção ao detalhe; 
- Capacidade para desenvolver protótipos que validem conceitos (“proof of 
concepts”); 
- Disponibilidade imediata. 
 



A nossa proposta 
Integração em equipa dinâmica e instituição sólida 
Contrato de trabalho por tempo indeterminado 
Remuneração de acordo com a função e a experiência demonstrada 
 
O currículo e demais documentação dos candidatos deverão ser enviados para o 
e-mail recrutamento@notarios.pt no prazo de 10 dias úteis (até 3 de janeiro de 
2023). 
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