Há falta de candidatos para os cursos financiados pedidos pelas empresas que
asseguram empregabilidade no concelho
Ainda há vagas para o curso de Curso de Especialização Tecnológica em Tecnologias
e Programação de Sistemas de Informação, a iniciar no próximo dia 14 de novembro,
em S. João da Madeira, numa parceria entre o parque de ciência e tecnologia
Sanjotec e a academia de formação ATEC. São cerca de duas dezenas de vagas que
têm empregabilidade garantida, visto que correspondem à solicitação das empresas
da região.
"Atualmente, a Sanjotec recebeu 39 solicitações de formandos por parte do mercado
empresarial", adiantou fonte da entidade. "Nas quatro edições já realizadas, [a
empregabilidade] atingiu 100% para aproximadamente 70 formandos", apontou a
mesma fonte.
Acessível a candidatos com idade até 40 anos, com habilitações mínimas ao nível do
11º ano completo e inscrição no centro de emprego, o curso tem uma duração de 10
meses, com um horário diário entre as 16,30 horas e as 23,30 horas, e inclui estágio
no final. As inscrições podem ser feitas online.
"O curso visa analisar, conceber, planear e desenvolver soluções de Tecnologias e
Programação de Sistemas de Informação ou soluções de integração de sistemas
existentes. Qualquer empresa que tenha trabalhos de gestão de Bases de Dados,
Programação em C#, Programação de ASP, PHP, C, C, Java e Programação em
Android, programação e gestão de sites tem necessidade destes técnicos
especialistas", adianta fonte da Sanjotec.

Clipping ATEC

A ATEC é uma academia de formação nascida de uma parceria entre a Volkswagen
Autoeuropa, a Siemens, a Bosch e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã
que, desde 2012, desenvolveu uma parceria para dar resposta às necessidades das
empresas de S. João da Madeira com a Sanjotec, o parque de ciência e tecnologia
lançado pelo município de S. João da Madeira em parceria com a Universidade de
Aveiro, o Centro Tecnológico do Calçado, a Associação de Parques de Ciência e
Tecnologia do Porto, o Centro para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológicos, o
Clube de Empresários de S. João da Madeira e a Faurecia - Assentos para
Automóveis .
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