Programa de estágios
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Aviso n.º PE-IPCA: 05/2016(DSI)
Encontra-se aberto, até ao dia 9 de dezembro de 2016, concurso par atribuição de 1 (uma)
bolsa de estágio ao abrigo do Programa de Estágios do Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave (PE-IPCA), para o exercício de funções na Divisão de Sistemas de informação, sita no
Campus do IPCA, edifício da Escola Superior de Gestão, Vila Frescaínha S. Martinho, 4750-810
Barcelos.
A bolsa de estágio obedece ao Regulamento do Programa de Estágios do IPCA, publicado pelo
Despacho n.º 13053/2011, Diário da Republica, 2.ª série – N.º 188, de 29 de setembro, e terá a
duração máxima de 12 meses, não renovável.
O valor pecuniário mensal da bolsa de formação é de € 691,71, acrescido de subsídio de
refeição nos termos fixados para os trabalhadores da Administração Pública, não conferindo
em caso algum a qualidade de trabalhador em funções públicas, e a seguro de acidentes
pessoais.

Atividade a desenvolver - Desenvolvimento e manutenção de software:

Requisitos exigidos:
 Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos ou áreas afins;
 Conhecimentos sólidos de desenvolvimento de software.

Será valorizado:
 Experiência em projetos académicos com desenvolvimento aplicacional PHP;
 Conhecimentos de Javascript, Ajax, JSON, HTML5, CSS3;
 Conhecimentos de base de dados MYSQL;
 É valorizada experiência em Frameworks de PHP;
 Competência de programação com tecnologias Microsoft .NET Framework,
nomeadamente C#, Entity Framework, LINQ, Asp.Net MVC e Web Services (WCF
Soap/REST);

 Interesse em desenvolver competências no âmbito das tecnologias listadas acima e
interesse em integrar no futuro a equipa de desenvolvimento da DSI.

Áreas de trabalho:
 Desenvolvimento e manutenção de aplicações no âmbito do plano estratégico da DSI
do IPCA;
 Levantamento e análise de requisitos;
 Apoio à elaboração de cadernos de encargos.

Principais competências:
 Capacidade de trabalho sob pressão e com prazos apertados;
 Ótimo relacionamento interpessoal e capaz de trabalhar em equipa;
 Organizado, motivado, minucioso, com especial atenção ao detalhe, com desejo em
desenvolver software de excelente qualidade;
 Boas Competências de análise;
 Dinamismo e Pró-atividade.

Temáticas de formação:
 Informática.

As candidaturas são apresentadas mediante apresentação de requerimento, devendo constar
obrigatoriamente sob pena de exclusão, os seguintes elementos:
1. Identificação (nome, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, identificação
civil, morada número de telemóvel);
2. Habilitações literárias e profissionais (certificados comprovativos das habilitações e
ações de formação);
3. Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado;
4. Declaração sobre compromisso de honra em como nunca frequentaram estágios
profissionais remunerados, designadamente PEPAC, PEPAL e outros.

As candidaturas podem ser formalizadas mediante a apresentação do requerimento dirigido
ao Presidente do IPCA, com indicação da referência do aviso a que se pretende candidatar, a
enviar por e-mail para o endereço eletrónico drh@ipca.pt, podendo ser entregues

pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos, sita no Edifício dos Serviços Centrais, Campus
do IPCA, Vila Frescainha S. Martinho, 4750-810 Barcelos, das 10H às 12H e das 14H às 17H, ou
remetidas por correio, registado com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado,
para o mesmo endereço.
O método de seleção aplicável será avaliação curricular e entrevista dos candidatos.

Comissão de seleção:
Presidente - Agostinha Patrícia Gomes, Vice-presidente do IPCA.

Vogais Efetivos:
1.º - Sérgio Rafael Esteves da Costa, Especialista de informática, grau 1 nível 2, Divisão de
Sistemas de Informação do IPCA.
2.º - António Lima, Especialista de informática, grau 1 nível 2, Divisão de Sistemas de
Informação do IPCA.

21 de novembro de 2016 – A Administradora do IPCA, Eva Cristina da Silva Gonçalves Macedo

