
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                             
                       

 DATA: 17.09.2018 

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL - INFORMÁTICA (M/F) / AKADEMIA DE TRAINEES 
KCS IT 
 
Refª do Anúncio: GIP/Setembro 2018/0135. 
 

 

A KCS IT é uma organização completamente Portuguesa que celebrou em 2018 dez anos de 

existência.  

Oferecem ao mercado os seus serviços de Outsourcing através dos seus talentos com o 

número 10 e 7 nas costas da Kamisola da KCS iT. São estes talentos que, dia-a-dia, 

demonstram o seu know-how e competências para ajudar os seus clientes a atingir o 

desejado golo (objectivo)! Com a sua unidade de inovação tecnológica e serviços chave, Key 

Services, concessionam estratégias digitais e desenvolvem experiências interativas. 

Mas não acaba aqui! A sua capacidade de formar as tuas competências é muito vasta! Têm 

internamente uma unidade especializada para ir de encontro às tuas necessidades 

formativas, desde formações técnicas até àquela formação de fotografia que sempre 

quiseste tirar para seres TOP nas tuas selfies! 

Hoje, estão à tua procura. Tu que terminaste a Licenciatura (ou Mestrado) e procuras um 

desafio à tua medida e não queres perder o fio à meada quanto às tecnologias que vão 

aparecendo no mercado, junta-te À KCS IT! 

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL - INFORMÁTICA (M/F) 

 

PERFIL DO CANDIDATO: 

 Recém-Licenciados/Mestres (ou em fase de finalização) na área de 

Engenharia Informática / Informática de Gestão; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                             
 

 Boa capacidade de comunicação e espírito de equipa; 

 Elevado nível de capacidade de aprendizagem; 

 Boa capacidade de planeamento e organização; 

 Vontade de aprendizagem constante; 

 Capacidade de inovação e dinamismo; 

 Noções/Conhecimentos de linguagens de programação (C#, Angular, 

NodeJS entre outras). 

 

OFERECEM: 

 Integração na Unidade Tecnológica Key Services – KCS iT Portugal; 

 Integração em equipa jovem e dinâmica; 

 Participação em projetos aliciantes e motivadores; 

 Formação contínua; 

 Evolução da carreira; 

 Estágio com a duração de 9 meses. 

 

 

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. 

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

 

 

DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: 19 de Outubro de 2018. 
 


