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RECRUTAMENTO Novas Vagas 
 
 

IT Project & Auditing (m/f)  

 

 

A SRS Advogados recruta, para o seu escritório em Lisboa, um IT Project Controller e IT Auditing. O Candidato, 
com competências de análise funcional, auditorias e processos de automatização e otimização, concentrará a 
sua atividade na gestão e seguimento de um portfólio de projetos, quer em termos das especificações de 
requisitos, quer da validação funcional de implementação dos mesmos, de forma a garantir que estes 
respondem às necessidades do utilizador final. 

Na gestão de projetos, é fundamental assegurar a gestão da relação junto do Outsourcer de IT no 
cumprimento dos planos de implementação dos projetos da Direção e na entrega de soluções que cumpram 
os requisitos de negócio. 

Quais as principais funções: 
> Levantamento de requisitos e necessidades do negócio a implementar pelo Outsourcer de IT. 
> Cooperar com o Outsourcer de IT na validação de requisitos aplicacionais, execução dos testes de 
aceitação e na gestão dos planos de implementação. 
> Gestão e acompanhamento da execução de projetos. 
> Produzir toda a documentação associada aos projetos. 
> Processos de auditoria e monitorização. 
> Procedimentos de incidentes. 

 
O perfil que procuramos: 

> Experiência mínima de 4 anos em funções similares. 
> Licenciatura ou Mestrado em Engenharia Informática e/ou equivalentes. 
> Capacidade para planear um processo de levantamento e documentação de requisitos. 
> Capacidade de preparação de documentação funcional em diversos formatos. 
> Sentido de responsabilidade, organização e capacidade de adaptação face às necessidades de cada 
projeto. 
> Excelente capacidade de comunicação falada e escrita. 
> Espírito crítico, proactividade e dinamismo. 
> Boa capacidade de análise e síntese. 
> Espírito de equipa e de trabalho em cooperação. 
> Forte orientação para o utilizador final.  
> Conhecimento de ferramentas de BPM. 

As candidaturas deverão ser remetidas para recrutamento@srslegal.pt, devidamente identificadas no assunto 
do e-mail, acompanhadas de CV e Carta de Apresentação ou através do site www.srslegal.pt.

 


