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 DATA: 10.01.2019 

 

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE REDE E INFORMAÇÃO (M/F) - 

WARPCOM 

 

Refª do Anúncio: GIP/ janeiro 2019/007 

 

A Warpcom posiciona-se como líder de mercado na implementação de soluções de 

Convergência de Voz e Dados IP, Comunicações Unificadas, Colaboração e Vídeo, 

Contact Center, Mobilidade, Segurança de TI, Data Center e Cloud. 

 

A sua oferta inclui NOC (Network Operation Center) e SOC (Security Operation Center), 

serviços gerenciados, projeto de redes, provisionamento de soluções, implementação, 

auditoria e consultoria tecnológica e integração de aplicativos. 

 

Como fornecedor independente de soluções, temos parcerias com os principais 

fabricantes para desenvolver as soluções mais adequadas aos nossos clientes. 

 

Algumas de nossas principais certificações são: Parceiro Gold da Cisco, Parceiro de 

Negócios da Alcatel, Parceiro Check Point, Parceiro Platinum da Fortinet, Parceiro Gold 

da NetApp, Parceiro da VMware Enterprise, Parceiro da Microsoft. 

  

 
TÉCNICO DE REDE E INFORMAÇÃO (M/F) 

 
 
PRINCIPAIS FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES: 
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Adquirir a experiência prática relevante e o conhecimento do serviço oferecido pela 

Warpcom, com base em nossas equipes de NOC / SOC e Serviços Profissionais, 

trabalhando com o portfólio de soluções de nossas Unidades de Negócios - Redes, 

Segurança, Colaboração e Data Center. 

  

ESTE ESTÁGIO SERÁ BASEADO NA SUA EQUIPA TÉCNICA E AS PRINCIPAIS 

ATIVIDADES SERÃO: 

 • Participar no desenvolvimento de soluções através de configuração técnica e 

validação; 

• Implementar cenários de laboratório para demonstrações e provas de conceitos para 

clientes;  

• Participar na implantação de ferramentas NOC / SOC em novos clientes; 

• Monitorizar e gerenciar remotamente dispositivos de rede e eventos de segurança; 

• Participar de suporte técnico para clientes com equipes de especialistas. 

 

 

PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

 Formação e experiência; 

 Licenciatura ou Mestrado em Ciências da Computação, Engenharia de 

Computação ou outras áreas afins, com o objetivo de iniciar uma carreira 

profissional em Tecnologias e Serviços de Informação e Comunicação; 

 Elegível para um estágio ao abrigo da medida Estágio/Emprego do IEFP. 

 

OFERECEM: 

 Bolsa de estágio IEFP; 

 Subsídio de refeição em cartão; 

 Subsídio de transporte no valor de 30 euros. 
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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: 30 de abril de 2019. 
 


