Direção de Compras e Tecnologia
(Área da Tecnologia)
Estágio profissional
Lisboa
m/f
A AICEP pretende conceder um estágio profissional a licenciados ou possuidores de Curso de
Especialização Tecnológica nas áreas de sistemas e tecnologias de informação.
O estágio consistirá numa formação prática em contexto de trabalho, tendo como principais
funções:
•

Manutenção corretiva e evolutiva de aplicações legadas;

•

Apoio à equipa de sistemas de informação na implementação de novas soluções
aplicacionais no âmbito da transformação digital;
Apoio aos utilizadores na utilização das aplicações.

•

Requisitos:
•

Licenciatura ou Curso de Especialização Tecnológica (nível 5 do QNQ) nas áreas de
sistemas e tecnologias de informação;

•

Sentido de responsabilidade e rigor nas funções a desempenhar;

•

Capacidade de iniciativa, organização, planificação e dinamização das suas atividades
tendo em vista os objetivos a atingir pela Direção;

•

Orientação para os resultados;

•

Propensão para o desenvolvimento e aquisição de novos conhecimentos no âmbito
das suas atribuições;

•

Capacidade de trabalhar em equipa;

•

Facilidade de comunicação interpessoal;

•

Fluência em inglês.
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São fatores preferenciais:
•
•
•
•

Apetência pelos sistemas de informação;
Conhecimento da linguagem de SQL;
Conhecimento em linguagem de programação php, entre outras;
Conhecimentos de ferramentas de reporting e business inteligence.

O estágio terá a duração de 12 meses e um subsídio mensal de estágio de 850,00 €
(licenciatura) ou 600,00 € (Curso de Especialização Tecnológica), acrescido de subsídio de
refeição de 4,77 € dia.
Os candidatos interessados deverão responder para a Direção de Recursos Humanos
(nuno.almeida@portugalglobal.pt), enviando obrigatoriamente o currículo em português e
inglês, em formato Europass, com indicação da nota final do diploma apresentado, até 4.ª
feira, 5 de agosto de 2020, mencionando no assunto apenas «Ref.ª: DCT.AT-EP2020- AICEP».
Os candidatos pré-selecionados serão contactados no prazo máximo de 30 dias.

Lisboa, 22 de julho de 2020
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