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A procura de engenheiros informtiticos
formados pela Superior de Tecnologia

de
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Cas-

elo Branco esta corn
dificuldades para responder
a todas as solicita<;oes de
ernpresas,que procurarn engenheiros informaticos forrnados na escola, pelo que ja
ha alUnosfinalistas que estao
a ser convidados a corne<;ar
a trabalhar ainda antes de
concluirern o curso.
A garantia e do presidente
do Departamentode h1forma~
tica, Jose Carlos Metrolho.
I "Nos ultirnos anos, a grande
rnaioria dos nossosformados
corne.<;avaa trabalhar nos
seis rnesesseguintes ao final
do curso. So urna pequena
parte dernoravarnais do que
isso. Porern, no ultimo ano e
rneio a procura aumentou.Os
al~os sao contratados antes
de termlnarerno curs6."Ese
rnais houvesse, rnais teriarn
ernprego", afirma.
O Curso de Inform~tica
existe ha 10 anos no fortnato
de licenciatura e tern sido
~ caso de sucessQ,{)que
aquele responsavel atribui "a
cornponente pratica forte",
mas tarnbern "a realiza<;ao
de estagios ern ernpresas,
onde os alunos contactarn
corn a realidade laboral, onde.
trabalham ern equipa".
As outras grandes vantagens apontadassao a existencia de acadernias n~ escola,
tais corno a Academia Cisco,
Academia Microsoft eAcademia Linux Professional Institute. Urn aluno pode sair desta

supera largamente

a oferta, pelo

que as empresas, algumas
de carticter nacional e
"""~ internacional, jti
~

esttio a contratar .finalistas..A
culpa e do sucesso ptofissional dos alunos
formados pela
escola.
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al1cenciatura,

uma ournais
especializayoes
nas academias, umesta~
em
ernpresa e, rnuitas vezes, corn
uma

carta

de recornendayao

Ja ajustifica9aOpara
,
uma
maior procura no ultimo
ano e meio esta relacionada
com os antigos alunos, que
tem sido os embaixadores
da escola. " Ainda na ultima
conferencia do Infotec tivemos um painel com cinco
ex-alunos que refefiam o
facto da forma9aO lhes ter
permitido vingar no mercado
detrabalho. Eles tambem se
esforcaram muito. e claro.

'Mas corno o seu trabalho e
born, as ernpresas corneyam
a procurar colegas fortnados
na rnesrna escola",
De acordo corn.JoseCar-

eng~nheirosinfonnaticos por
ano,umnUmeroquenaopode
crescer muito em virtude do
nUmerode vagasser limitado.
Apesar de saberem isso, as
empresas enviam ofertas de
empregoa escola,as quaissao
divulgadasno sitio Internet do
Departamento (httP://di.est.
ipcb.pt). "Muitas das ofertas
sao feitas por empresascom
influencianacional e ate internacional", refereo presidente

do Departamento.
Namira deste sucessoestao
tambemos alunos do Curso de
Infonnitica para a Saude, Ulna
parceria do Departamento de
~
Info~ao,
corn a co1abo~ao
da Escola Superior de SaUde.O
terceiro curso relacionado corn
informatica, mas da reSPOnsabilidade do Departamento das
Tecnologias de Infonnayao, e
ode Tecnologias da Informa9ao e Multimedia, que esta a
interessar rnais candidatos e
mais empresas, corno refere o
presidente do Departamento,
Arlindo Silva.
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