
 
 
Android Application Developer 
 
A Mobipium é actualmente uma das maiores empresas na vertente de Mobile Performance Network.  
 
Focados puramente em mobile, temos uma multiplicidade de negócios na área digital, desde o serviço de 
agência de Marketing em mercados internacionais até a outras áreas B2C como Ecommerce.  
 
Fisicamente situados em Lisboa, trabalhamos nos quatro cantos do mundo. Somos a primeira empresa 
nómada do mundo e o remote work faz parte do nosso ADN.  
 
Procuramos um Android Application Developer que demonstre entusiasmo pelo trabalho em equipa, que 
seja capaz de definir prioridades e organizar seu próprio trabalho, fazendo uso efetivo do tempo e que 
tenha uma boa capacidade de comunicação.  
 
Se tens este mindset e queres fazer parte de uma equipa jovem e contribuir activamente para um negócio 

inovador e em rápida expansão, contamos contigo para fazer a diferença! 

 
 Principais responsabilidades:  

• Criação de novos recursos e manutenção das aplicações Android; 

• Criação e atualização de plugins para integrar com as plataformas internas; 

• Contribuir para o ciclo de vida completo do desenvolvimento de aplicações mobile, desde analise, 
planeamento, desenvolvimento e teste; 

• Desenvolvimento visando a criação, manutenção, optimização e modificação de aplicações mobile; 

• Manutenção, monitorização e correcção de aplicações mobile e servidores. 
 
 
Principais requisitos:  

• Licenciatura ou mestrado em ciências da computação ou equivalente (informática, informática, 
matemática aplicada, engenharia ou equivalente); 

• Mínimo dois anos de experiência em funções similares; 

• Experiência em desenvolvimento de aplicações em Android (mandatório); 

• Experiência em Java; 

• Experiência em Python (preferencial); 

• Experiência com Flutter (preferencial); 

• Fluente em inglês. 
 
Benefícios: 

• Salário acima da média; 

• Sistema de bónus com base na performance; 

• Integração numa equipa jovem e em crescimento (ambiente Startup); 

• Contacto diário com novos projectos e negócios exclusivamente digitais; 

• Escritório no centro de Lisboa; 

• Café, Frutas e Snacks. 
 
Envia a tua candidatura para o e-mail - peopleteamhr@mobipium.com ! 


