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EM PARCERIA COM:

ACADEMIA OUTSYSTEMS EVERIS & FIDELIDADE

EM QUE CONSISTE O PROGRAMA

ENTIDADES

PROMOTORES

Programa remunerado promovido pela everis, an NTT Data Company, e pela Fidelidade,
realizado em parceria com o Técnico+ Formação Avançada do IST e a OutSystems. O programa
tem como objetivo qualificar candidatos de outras áreas que serão dotados de ferramentas que
lhes permitam transitar ou acelerar uma carreira na área de tecnologia com formação profissional
de referência e componente prática em projetos everis e Fidelidade.

BENEFÍCIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oportunidade única de acesso a um programa reconhecido a nível académico e profissional;
Comparticipação integral dos custos da formação e ainda a atribuição de uma bolsa durante o
período de formação;
Uma formação de base sólida em Fundamentos de Engª de SW e SI, lecionada por docentes
do IST e acreditada pelo Conselho Científico da mesma instituição;
23 créditos ECTs para os que forem aprovados nos módulos de fundamentos de engª de SW e
SI;
Uma formação em OutSystems com parceiros certificados que inclui acompanhamento em 		
projeto e suporte para o sucesso na certificação;
Formações complementares, essenciais para o mercado de trabalho em tecnologia, por 		
especialistas; everis: metodologias Agile, UI/UX e Sector de Seguros;
Integração imediata em projetos OutSystems na Fidelidade;
Acesso a uma área de pleno emprego em uma tecnologia em acelerado crescimento;
Possibilidade de celebração de contrato de trabalho sem termo no final do estágio;
Acompanhamento constante de consultores everis e colaboradores da Fidelidade durante 		
o período da formação e integração em projetos.

PORQUÊ?

•
•
•

•

Porque a Tecnologia é uma área profissional de crescimento e futuro assegurado;
Porque Outsystems é uma das tecnologias mais requisitadas nos dias de hoje e em grande
expansão no mercado nacional e internacional;
Porque a everis, uma companhia NTT DATA e a Fidelidade são duas empresas que mais
apostam nesta tecnologias e têm excelentes oportunidades para receber novos consultores
que abracem este desafio;
Porque serás formado peloTécnico+ Formação Avançada do IST em Engª de Sistemas de
Software e certificado em OutSystems com bases tecnológicas para uma carreira de sucesso.

PARA QUEM?

Recém-licenciados, Mestres ou profissionais de outras áreas que
pretendem investir numa carreira focada em tecnologia.

A everis, an NTT Data Company, é uma
consultora reconhecida pelo seu fantástico
ambiente de trabalho, com equipas empenhadas
em oferecer aos seus clientes as melhores e
mais inovadoras soluções de negócio. Com
presença mundial, e com um crescimento anual
sustentado, assenta a sua atuação num modelo
de gestão baseado em valores, orientados à
satisfação dos seus colaboradores e dos seus
clientes e à sustentabilidade do seu negócio.

Quando um limite nos pára, a fidelidade
continua. Para que a vida não pare. Apoiar
o desenvolvimento e a construção de uma
sociedade sustentável é a missão da Fidelidade.
Compromete-se a educar, servir, acompanhar
e cuidar das pessoas ao longo da vida
com produtos e serviços inovadores que,
efetivamente, protegem as pessoas.

PARCEIROS

O Técnico+ é a escola de formação avançada,
pós-graduada e profissional do Instituto Superior
Técnico, com a missão de dar a conhecer e
atualizar as pessoas e organizações nas áreas
da Engenharia, Tecnologia Ciência e Arquitetura,
ajudando ao desenvolvimento sustentável da
sociedade e do mundo.

Com a OutSystems é possível mudar a forma como
o software é construído para criar, implementar
e gerir rapidamente apps essenciais em dias ou
semanas, em vez de meses ou anos.
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RECÉM L ICENCIADOS
MESTRE S

SELEÇÃO
Liderança
Responsável

INÍCIO
5 DE FEVEREIRO

FORMAÇÃO
C O M P O R TA M E N TA L
INÍCIO
5 DE ABRIL
1 SEMANA

FORMAÇÃO TÉCNICA BASE
13 SEMANAS

•

Kick Off e Welcome on Board;

•

Trabalho em Equipa;

•

Criatividade e Inovação;

•

Comunicação em apresentações;

•

Eventos de team building.

•

Proporcionar aos alunos conhecimentos base em Ciência

Ética e princípios de
forma de trabalhar

Desenvolvimento de
Competências Pessoais
e Proficionais

da Computação e Engenharia Informática;
•

Inclui cadeiras fundamentais que fazem parte do curriculum
dos cursos de Engenharia de SW e de SI do Técnico+ Formação

Conteúdos de
Programação

Avançada do IST;

FORMAÇÃO TÉCNICA
ESPECIALIZADA
4 SEMANAS

•

Seminários sobre temas relevantes.

•

User / Customer Experience – Sessões teórico-práticas para
compreender a importância da experiência do utilizador no
desenvolvimento de sistemas de informação;

•

Agile Methodoly – Sessões teórico-práticas para conhecer
ferramentas de suporte a projetos;

•

Sector e negócio de seguros.

•

Uma semana com sessões teórico-práticas, uma semana
de projeto;

•

Aprender as bases do desenvolvimento de aplicações utilizando
a plataforma Low Code OutSystems;

•

Preparação para certificação e obtenção com sucesso
da certificação em OutSystems.

INTEGRAÇÃO
7 MESES

•

Este programa contempla ainda a posterior integração em
projetos OutSystems na Fidelidade até ao final do programa
com a possibilidade de passagem a contrato sem termo.

Avaliação e
Monitorização da
Performance

O QUE TRASFORMA O TU EM NÓS
A uma candidatura
de mudares a tua vida.
O PROGRAMA

Horário do programa:
De 2ª a 6ª
das 9h00
às 18h00

AVALIAÇÃO:
Trabalhos teóricos individuais ou em grupo;
Trabalhos práticos, exames e certificação;
Exames;
Certificação pelas entidades responsáveis das
formações (Técnico+ Formação Avançada do
IST e OutSystems).
EVENTOS:
Serão realizados durante o programa
eventos que promovam o espírito de equipa
e colaboração, celebrando a conclusão das
várias etapas do programa.

Duração do programa:

Programa totalmente em remoto.

Início em Abril de 2021

Pode sofrer ajustes tendo em conta a evolução

com duração de 12 meses

A uma oportunidade
de conheceres o teu futuro.
Junta-te a nós.

CANDIDATA-TE AQUI

da pandemia.

everis Portugal
Praça Duque de Saldanha,
1 - 10º piso

Fidelidade
Largo Calhariz 30,
1249-001 Lisboa

