
 CONSULTOR DE SERVIÇOS  

 
 
ALTITUDE SOFTWARE  

A Altitude é uma empresa de software baseada em Portugal, Espanha e Brasil. A nossa missão é fornecer aos nossos clientes 
um completo software de gestão de contact centers, que integra todos os pontos de contatos das organizações, 
proporcionando a seus clientes finais a melhor experiência possível. Atualmente, fazemos a diferença em centenas de 
organizações, que contam com milhares de agentes e que servem diariamente a milhões de pessoas pelo mundo. Na 
Altitude, fazemos trabalho de investigação, desenvolvimento, vendas e suporte no mercado global. Temos uma equipe 
comprometida e diversificada que compete diariamente com algumas das melhores empresas de tecnologia do mundo! 

 
MISSÃO 

Procuramos uma pessoa para se juntar à nossa equipe de implementação de serviços que fica baseada no Brasil. Sua 
missão será dar apoio aos nossos clientes e parceiros em todas as etapas do ciclo de vida de um contact center. Desde 
a implementação até à total produção e desenvolvimento do Projeto. Assegurar que tanto os objetivos de negócio 
como tecnológicos sejam atingidos. 

 
O QUE ESTAMOS À PROCURA? 

Procuramos alguém com uma educação base na área de IT ou semelhante e que tenha também pelo menos 5 anos 
de experiência na entrega de projetos de IT para clientes externos, com o seguinte perfil: 

Competências técnicas: 

• Análise de sistemas: Diagramas de entidade e relacionamento (DER); 
• Programação: .NET usando C# ou VB.NET para desenvolvimento de aplicação desktop, serviço de Windows 

e página web (ASP.NET); 
• Programação WEB: Conhecimento em ferramentas e tecnologia WEB, incluindo JAVA script, HTML, XML e 

WebService; 
• Banco de Dados: Programação em linguagem SQL para MS-SQL e/ou Oracle; 
• Sistema Operacional: Windows Server e Linux nível usuário; 
• Redes: conceitos de TCP/IP, SIP, LAN e WAN; 

 
Competências comportamentais, resultados e expectativas para atuação neste cargo: 

• Instalar e configurar produtos Altitude Software; 
• Desenvolvimento e implementação de módulos ou programas de acordo com o escopo, qualidade e prazos 

definidos; 
• Identificar e resolver problemas técnicos durante a implementação de um projeto; 
• Interagir com o cliente ao nível técnico com clareza; 
• Contribuir com a análise e desenho de uma solução de software seguindo o escopo proposto; 
• Contribuir com a especificação de requisitos e o desenho de outros documentos; 
• Documentar a solução e interfaces de acordo com o escopo; 
• Bom relacionamento e trabalho em equipe; 
• Motivação para trabalhar em clientes e equipes internacionais (ambos internos ou externos); 
• Proativo, buscando soluções para os problemas; 
• Motivação para viajar; 



• Prover treinamento local para clientes, de acordo com o projeto ou referente a utilização de produtos Altitude 
Software; 

 

Idioma:  

• Inglês avançado; 
 
PORQUE TE DEVES JUNTAR A NÓS? 

A Altitude é uma empresa multinacional com uma equipe jovem e criativa inserida num ambiente multicultural e 
colaborativo. Promovemos uma mentalidade de crescimento e uma cultura de aprendizagem continua. Acreditamos 
fortemente que as pessoas são o principal fator do nosso sucesso e como tal, oferecemos um pacote de benefícios 
atrativo aos nossos colaboradores. 

 

ENVIA-NOS O TEU CV: 

Caso queira fazer parte de uma empresa multinacional e em constante desenvolvimento, que se preocupa com os seus 
trabalhadores e promove oportunidades de crescimento, envie o seu cv para: 

Tamara.constantino@altitude.com  

Ref: Service Engineering BR  

 

 


