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Perguntas Frequentes
Quem se pode candidatar à Academia Glin�?
Podem candidatar-se jovens recém-mestres ou recém-licenciados.
Posso candidatar-me antes de obter o Grau de Mestre?
Sim.
Posso candidatar-me se ainda não �ver completado o meu percurso académico (Licenciatura /Mestrado)?
Sim. No entanto, tudo deve estar concluído até à 1ª semana de setembro de 2017.
Como se pode apresentar a candidatura à Academia?
Através do site da Glin� - www.glin�.com - ou do site da Academia Glin� academia.glin�.com.
A Academia Glin� é divulgada nas diversas Universidades e Faculdades e também nas redes sociais.
Quais são as tecnologias com que as equipas de desenvolvimento de so�ware da Glin� trabalham?
React, Angular, Redis, MongoDB, Oracle, Xamarin, .Net Framework, REST Full APIs, MuleSo�...
Quais as metodologias e os processos que as equipas de desenvolvimento de so�ware usam na Glin�?
A metodologia usada é Scrum. Quanto aos processos, são eles Agile Development, Con�nuous Integra�on, Con�nuous
Deployment, Support, Quality Assurance...
Quais as áreas trabalhadas pelas equipas de so�ware da Glin�?
Web Development, Backend Development, DevOps, DB Specialists, Integra�on Specialists, Support, Quality Assurance...
Como se processa o recrutamento?
Após a apresentação da candidatura online, o candidato é convidado a fazer um Pitch em vídeo (até 31 de julho de 2017). Em
seguida é contactado telefonicamente. Caso tenha o perﬁl adequado, será convocado para uma entrevista comportamental
e/ou técnica. A entrevista é marcada em data, hora e local da conveniência dos intervenientes. O resultado é sempre
comunicado.
Quando tem início a Academia?
Na 2ª semana de setembro de 2017.
Onde decorre a Academia?
A primeira semana de formação vai decorrer em Sintra. Em seguida, os trainees são distribuídos por uma das seguintes
geograﬁas: Sintra, Porto ou Coimbra.
Durante a Academia há algum �po de remuneração?
Sim, é atribuída a Bolsa de Estágio Proﬁssional IEFP e subsídio de almoço.
No ﬁnal da Academia é celebrado um contrato de trabalho?
Os trainees que alcançarem os melhores resultados serão convidados a celebrar um contrato de trabalho.

academia.glintt2017@glintt.com
Como posso obter mais informação?
Contacta-nos para mais informações.

Tel. +351 219 100 200
Portugal | Angola | Brasil | Espanha | Irlanda | Reino Unido
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