
Arquitecto(a) junior part-time/teletrabalho 
 
Empresas: A Aptusmundi é uma presente em vários nichos de mercado como seja o imobiliário e 
consultoria especializados. Mais informações em Bit.do/Aptusmundi.  
 
Função: Requer-se colaborador com ou sem experiência para 2 actividades distintas: 

● Integrado em equipa multidisciplinar, realização de deskresearch e trabalhos de visualização 
em estudos de inovação/regeneração urbana para a unidade de consultoria Urbinov.pt;  

● Realização de projectos de Renovação/Decoração  de interiores de 
apartamentos/moradias/lojas/armazéns usando  filosofia «low cost», «tiny house» e 
eficiência energética (não é para apresentar projecto a camaras municipais); 

Outras características: 

● Trata-se trabalho técnico, sem qualquer componente comercial/vendas/comissões, 
participando na génese de 2 unidades de negócio relacionadas com Arquitectura e com forte 
impacto mediático/criação de «life stype»; 

● Trabalho realizado off-site/remotamente, com encontros semanais e com gestão de 
projectos/tarefas usando ferramentas online; 

● Adequado para estudantes ou profissionais em inicio de carreira ou que queiram 
complementar actividade full-time; 

 
Requisitos  

● Formação superior em Arquitectura; 
● Interesse nas áreas de Urbanismo e Renovação de interiores; 
● Disponibilidade de 10 a 50 horas por mês; 
● Residência na Maia, Porto, Trofa, Valongo, Matosinhos ou Gondomar; 
● Conhecimentos de software gráfico relacionado com Arquitectura (ex. Sketchup); 
● Conhecimentos de software de gestão de tarefas (ex. Google tasks) ou Projectos 

(Redmine.org); 
● Características pessoais: Concentração, autonomia, maturidade, responsabilidade, 

flexibilidade. 

 
Condições 

● Horário: Flexível; 
● Contrato: Prestação de serviços; 
● Duração: Sem termo; 
● Local de trabalho: Remoto com reuniões presenciais no escritório da empresa (próximo de 

estação de Metro do Porto; 
● Remuneração: 2,5 €/hora (equivalente ao salário mínimo nacional) + pagamento de 

deslocações à sede da empresa em transporte público; Eventuais projectos de 
Arquitectura/Exteriores, a entregar em autarquias, serão pagos à parte e a preços de 
mercado; 

● Equipa: Integração em equipa multidisciplinar com mesma lógica de trabalho e ambição com 
acompanhamento permanente do trabalho realizado. 

 
Resposta 

● Enviar CV com referencia R1703ARQ para aptusmundi@gmail.com. 






