
Título: Recém graduado para a área de Consulting Tecnhology 

 

Queres trabalhar num ambiente inovador e tecnológico? Queres ser desafiado dia 

após dia? Junta-te a nós! 

 

A Deloitte Portugal está à procura de novos talentos para as diferentes áreas tecnológicas. 

Com um crescimento acentuado nestas áreas, a Deloitte oferece uma carreira aliciante com 

uma ampla escolha de tecnologias e desafios diversificados em alguns dos melhores projetos 

a nível nacional e internacional.   

Os profissionais que integram a nossa firma têm a oportunidade de gerir uma carreira aliciante 

e enriquecedora escolhendo entre 5 percursos, nomeadamente technology engineering, 

specialist, traditional consulting, delivery center e creative design. 

Oferecemos uma ampla escolha de tecnologias (Java, .Net, Python, micro-serviços entre 

outras) e desafios tão diversos como o desenvolvimento de software, soluções Digital, ou 

mesmo oportunidades de IT strategy e IT advisory nalguns dos projetos mais interessantes a 

nível nacional e internacional (através dos nossos clusters de desenvolvimento). 

Temos o orgulho de trabalhar com as melhores tecnologias como a Apple, Microsoft, Oracle, 

Salesforce, IBM, SAP, Feedzai. Temos um mundo de desafios à tua medida desde data 

science, big data, UX e UI, ciber segurança, blockchain e IoT. 

A Deloitte Portugal destaca-se na rede global da Deloitte através dos nossos centros de 

excelência em OutSystems (low code), engenharia de telecomunicações, ServiceNow e Apptio 

(technology business management), Finastra (sistemas bancários), TIA e Guidewire 

(seguros). 

 

Sobre a Deloitte 

A Deloitte é uma marca global que está presente em mais de 150 países e territórios e conta 

com uma rede de aproximadamente 312 mil profissionais em todo o mundo. Somos 

reconhecidos pela busca permanente da excelência e pelo foco no serviço ao cliente. O que 

nos define é o nosso propósito de criar um impacto relevante nas nossas pessoas, nos clientes 

e na sociedade. 

Somos líderes globais na prestação de serviços de Consulting, Audit & Assurance, Financial 

Advisory, Risk Advisory, Tax e serviços relacionados, nos mais diversos setores de atividade. 

Quatro em cada cinco empresas da Fortune Global 500® recorrem aos nossos serviços, 

através da rede global de firmas membro, que combinam competências de elevado nível, 

conhecimento e serviços de inequívoca qualidade para responder aos mais complexos desafios 

de negócio.  



Contamos com 3.000 profissionais em 5 locais distintos: dois escritórios e dois Deloitte Digital 

Studios em Lisboa e Porto e um centro tecnológico em Viseu. Mais de 1000 profissionais 

dedicados à Tecnologia assumem diariamente um compromisso com a excelência e partilham 

a ambição de fazer sempre mais e melhor pelos nossos clientes. 

Em 2019, os alunos de Tecnologia distinguiram a Deloitte em Portugal com o 12º lugar no 

ranking das “Empresas Mais Atrativas” da Universum. Em 2018, alcançámos o 7º lugar no 

Top100 das “Empresas Mais Atrativas de Portugal” da Spark Agency. 

 

Requisitos 

Se estás prestes a terminar o teu Mestrado em Engenharia Informática, Engenharia 

Eletrotécnica e de Computadores e/ou Engenharia de Telecomunicações (ou 

similares), e procuras de um desafio à tua altura, esta é a tua oportunidade!  

Envia o teu currículo para ptrecruiting@deloitte.pt 
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