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UP Academy Java Starter: Inscrição
Description
A Academia JAVA é um programa (curso+integração), com uma componente
teórica/prática e um plano curricular bastante completo. Não são necessárias
bases de programação, mas sim bom raciocínio lógico-matemático e
conhecimentos de Inglês. Este projeto conta com cerca de 250 formandos até hoje!
Neste momento, temos 15 vagas em aberto para aqueles que querem investir
numa área tecnológica com empregabilidade garantida!
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HRB SOLUTIONS

Employment Type
a:0:{}

Date posted
Fevereiro 12, 2021

O QUE PROCURAMOS?
– Licenciados nas áreas de Engenharias (Química, Biomédica, Ambiental,
Mecânica, Civil), Biologia, Marketing, Design, Matemática, Estatística,
Contabilidade, Física, Gestão ou Arquitectura, que queiram investir numa carreira
profissional como Programador/Consultor de Tecnologias de Informação.
VANTAGENS:
• Formação Teórica Especializada;
• Realização de Projectos Reais;
• Bolsa de formação;
• Formação comportamental;
• Acesso a uma profissão com elevado potencial e procura de uma forma célere;
• Parceiros sólidos e reconhecidos no mercado.
OBJECTIVOS:
• Oferecer uma formação teórico-prática avançada, sólida, especializada e
atualizada a candidatos que embora não tenham background académico em
Tecnologias de Informação, têm base lógica/matemática que permitirá desenvolver
competências de programação;
• Dotar os formandos com o know-how e a qualificação necessária para aplicarem
os conhecimentos on-job;
• Desenvolver as competências pessoais essenciais à atividade de programador de
aplicações JAVA;
SE TENS:
• Formação académica nas áreas acima descritas ou similar;
• Raciocínio lógico/matemático elevado;
• Gosto por novas tecnologias;
• Conhecimentos sólidos de Inglês;
• Interesse por uma carreira em programação JAVA;
INSCREVE-TE!
OFERECEMOS:

HRB SOLUTIONS

https://www.hrbsolutions.eu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Curso sem qualquer tipo de custo, com o seguinte plano:
1ª fase – 3 meses em contexto de aulas em Lisboa, em horário laboral, com bolsa
de 150€/mês
• 2ª fase – 6 meses de Formação remunerada em projectos reais
Valor Mensal da Bolsa 2 meses iniciais: 436€/mês
Valor Mensal da Bolsa 4 meses seguintes: 600€/mês
• 3ª fase – Contrato de trabalho num dos nossos parceiros tecnológicos.
Projeto com empregabilidade garantida.
INSCREVE-TE em https://bit.ly/2rKO90h
Mais informações em https://bit.ly/3acuiuE
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