
Jira Cloud

O que precisas saber?

Em que equipa vais fazer a diferença?

O que dizem os nossos Xpanders?

Produto

Muda o mundo
através da tecnologia 

A Xpand IT é uma empresa portuguesa que quer inspirar as pessoas e o mundo através 
da tecnologia.

Temos projetos desafiantes em várias tecnologias, software próprio e uma oportunidade 
única para aprenderes com os melhores experts. Trabalha num ambiente ágil, em que 
vais dar empowerment ao teu know-how e skills. 

Mais de 5.000 clientes em 80 países

Lisboa       Porto       Braga       Viana do Castelo       Londres       São Francisco       Estocolmo

Life at 
Xpand IT

Mentoring com os 
nossos experts e 

crescimento profissional 

Xtech Community: 
comunidade online em que 
podes partilhar a tua 
expertise e experiências 

Teambuildings, desporto, 
gaming e atividades de 
responsabilidade social

Projetos nacionais 
e internacionais

Workplace flexível 
e dress-code 
descontraído

Metodologias Agile, 
incluindo a nossa 
metodologia XPAGILE

300 
Xpanders

Big Data

Business Intelligence

Collaboration Solutions

Digital Xperience

Cria sistemas distribuídos de dados de larga escala, resolvendo 
desafios de streaming, batch e machine learning. 

<Stack Tecnológica/>  Java   Scala   SQL

Trabalha a integração, modelação e visualização de dados 
em projetos, com impacto diário nas decisões de negócio. 

<Stack Tecnológica/>  Java   JavaScript 

Cria soluções digitais com foco em user experience desde apps mobile,  
web e até Inteligência Artificial através de Microsoft Cognitive Services.  

<Stack Tecnológica/>  C#   .NET   .NET Core   Cloud Services   Cognitive Services   

Desenvolve em softwares de gestão de testes e reporting 
e implementa ferramentas de colaboração à medida, 
costumizadas.

<Stack Tecnológica/>  Java   JavaScript 

Data Science 

 CRM: Automação de processos. 

<Stack Tecnológica/>  Java   JavaScript 

Enterprise Solutions

O nome diz quase tudo sobre a unidade. Desenvolve as melhores 
soluções à medida das empresas nestas áreas:

Middleware: Integrar sistemas e 
processos de negócio.      

<Stack Tecnológica/>  Java

Custom Development: Criar portais e sistemas end-to-end à medida.  

<Stack Tecnológica/>  Java   JavaScript 

Utiliza modelos preditivos com auxílio de algoritmos para 
ajudar os clientes a prever tendências e cenários, 
melhorando o seu negócio em diversas áreas.

<Stack Tecnológica/> 

Os produtos que desenvolvemos in-house são soluções com diferentes backgrounds: 
Collaboration, BI e Big Data.

Plataforma de gestão de testes utilizada 
por mais de 4 milhões de utilizadores. 

Solução de exportação de issues do Jira. Plataforma de ingestão de dados.

Add-on de Tableau que permite a submissão 
de dados através de um dashboard. 

Ser developer na Xpand IT significa que 
devemos estar preparados para projetos de 
grande dimensão, para grandes empresas no 
país e no mundo. Aposta-se nas tecnologias 
mais abrangentes do mercado, mas também 
em emergentes, o que é uma vantagem 
porque permite tirar partido de novas 
ferramentas que trazem ideias novas.

Luís Simões, Senior Developer

A Xpand IT é um espaço onde as pessoas 
tornam o trabalho divertido! 
Não há momentos monótonos ao pé da 
equipa seja em contexto de um projeto
ou num evento da empresa!

Lisa Garrido, Sales Product Specialist  

career@xpand-it.com

/xtechportugal /XTech-Portugal

XTECH Community

https://www.xpand-it.com/pt-pt/oportunidades-de-emprego/

