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   DATA: 07.12.2018 

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL (REMUNERAO) – ÁREA DE PROJETOS 

INFORMÁTICOS OPERACIONAIS (M/F) – GNB - GRUPO NOVO BANCO 

 

Refª do Anúncio: GIP/dezembro 2018/00203 

 

Empresa do ramo segurador recruta estagiário para área de Projetos IT em 

Lisboa, com o seguinte perfil: 

 

 

ÁREA DE PROJETOS INFORMÁTICOS OPERACIONAIS (M/F) 
 

 
PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

Habilitações / conhecimentos específicos: 

 Licenciatura (ou em fase de conclusão) em uma das seguintes: 

 Matemática Aplicada e Computação; 

 Informática; 

 Tecnologias da Informação; 

 Ciência de Computadores; 

 Ciências da Computação; 

 Engenharia Computacional; 

 Engenharia Informática; 

 Engenharia Informática e Computação; 

 Engenharia Informática e de Computadores; 

 Engenharia de Sistemas Informáticos; 

 Gestão de Sistemas e Computação; 
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 Sistemas e Tecnologias de Informação. 

 Considera-se uma mais-valia conhecimentos nas seguintes áreas: Domínio 

do Software Microsoft Office; Visual Studio; Java; JavaScript; .Net Framework; 

C #; SQL e Microsoft Project. 

Idiomas: 

 Inglês Técnico. 

Conhecimentos de informática: 

 Inerente às licenciaturas indicadas. 

Competências e características pretendidas: 

 Conhecimento e compreensão dos princípios de TI, com capacidade de 

comunicar conceitos técnicos de forma eficaz a um público variado (i.é,a não 

informáticos); 

 Conhecimento dos princípios de segurança da informação e privacidade de 

dados; 

 Capacidade de cumprir prazos e gerir eficazmente o stress em situações de 

pressão; 

 Indispensável ter inata capacidade de discrição e confidencialidade. 

 

FUNÇÕES: 

 Em âmbito de desenvolvimento aplicacional, de processos informáticos e de 

projetos de evolução tecnológica, fazer análise, conceção, implementação e 

manutenção de soluções aplicacionais adequadas ao suporte do negócio, 

diretamente ou com recurso a outsourcing e/ou a packages que se afigurem 

adequados para o efeito, a partir de requisitos formalizados pelas diversas 

áreas utilizadoras (internas e/ou externas); 

 Desenvolver e manter interfaces de relacionamento em âmbito de tecnologias 

de informação com as entidades externas parceira de negócio; 

 Elaborar, manter e divulgar manuais de procedimentos e de exploração dos 

sistemas em uso; 
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 Atuar de acordo com as indicações e sob a coordenação e supervisão da chefia 

direta. 

 

 

OFERECEM:  

 Formação em Desenvolvimento/Manutenção Aplicacional, Gestão de 

Projetos Informáticos e Suporte ao Negócio. 

 

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: 31 de dezembro de 2018. 


