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   DATA: 31.10.2018 

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL IEFP / INFORMÁTICA (M/F) - FUNDAÇÃO AIP 

 

Refª do Anúncio: GIP/ Outubro 2018/ 0166 

 

A Fundação AIP tem por fim promover, patrocinar e realizar ações que visem o 

desenvolvimento das atividades das empresas portuguesas, nos domínios associativo, 

técnico, económico e comercial, contribuindo para o crescimento da economia 

portuguesa. A Fundação tem ainda como finalidade a prossecução de fins científicos, 

culturais, de solidariedade social e de defesa do ambiente. 

 

A Lisboa Feiras Congressos e Eventos vai acolher um estágio profissional no âmbito da 

Medida Estágios Profissionais do IEFP para a área de Informática. 

 

INFORMÁTICA M/F) 
 
 

PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

 Licenciatura e/ou Mestrado na área de Engenharia Informática ou 

Electrotécnica; 

 Capacidade de análise; 

 Capacidade de decisão, sentido de organização e autonomia;  

 Capacidade de trabalhar sob pressão, gerir múltiplas prioridades e 

cumprir prazos;  

 Fortes competências de comunicação e interação com as equipas;  

 Bons conhecimentos de inglês; 

 Elegível para um estágio no âmbito da Medida Estágio/Emprego do IEFP; 

 Deverá possuir carta de condução. 
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Deve possuir conhecimentos nas seguintes áreas: 

 Softwares de uso corrente (Project, Macros/VB, Excel Avançado); 

 Programação (Java, VB.Net, Php); 

 Análise de sistemas; 

 Bases de Dados (MSql, MySql e Oracle);     

 Sistemas Operativos Servidores (Windows e Linux), virtualização 

(VmWare) e Redes; 

 Hardware (periféricos e mobile). 

 

FUNÇÕES: 

 Organização de sistemas internos; 

 Avaliação técnica e económica de soluções informáticas 

 Chefia de projecto; 

 Ciber-segurança. 

 

LOCAL: Lisboa. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 Os interessados deverão enviar e-mail para gip@autonoma.pt, indicando no 

assunto, a referência do anúncio, nome completo e número de aluno, anexando 

o curriculum vitae detalhado (preferencialmente modelo europeu) com 

fotografia tipo passe.   

 Só serão consideradas as candidaturas de alunos e ex-alunos da UAL. 

 

DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: 4 de Novembro de 2018. 


