São vários os estudos europeus que apontam para
um défice crescente de recursos especializados
nas tecnologias de informação. Só em Portugal,
estima-se que estejam atualmente em falta 3.900
profissionais desta área sendo que em 2020 o
número de postos de trabalho por preencher
ascenda aos 15.000.
O Acertar o Rumo é um programa de requalificação
profissional de informática, totalmente dirigido
às necessidades empresariais, destinado
a licenciados com dificuldade de encontrar
emprego nas suas áreas de formação original e
que revelem as competências adequadas à área
das Tecnologias de Informação (TI):
O programa assenta em três eixos determinantes:
Seleção criteriosa;
Formação intensiva;
Estágio profissional.
O fundamento desta iniciativa reside na firme
convicção de que há desempregados com curso superior
que podem encontrar nas TI boas oportunidades
profissionais. Temos conhecimento da integração
com sucesso de pessoas oriundas de outras áreas
de formação nas TI, provenientes nomeadamente
das edições anteriores deste programa, o que nos
dá uma confiança acrescida neste modelo: com
a formação académica que estes licenciados já
possuem, as suas características pessoais e forte
motivação para as TI (a validar em contexto de
recrutamento e seleção), acreditamos que a aposta
numa formação técnica de qualidade - intensiva,
rigorosa, acompanhada, prática e dirigida às
necessidades empresariais - será a solução para
o seu novo rumo profissional, permitindo responder
a necessidades das empresas nacionais.
O objetivo último do Programa Acertar o Rumo
é pois a criação líquida de emprego, através
da requalificação profissional alinhada com as
necessidades do mercado.

Programa Formativo-Fases
O Acertar o Rumo centra-se no desenvolvimento de
competências técnicas de programação e inclui uma
componente de formação teórica e uma componente
prática, com aplicação concreta em contexto
de estágio. Os primeiros meses do programa são
realizados em regime intensivo, 40h/semana, em que
os formandos estão permanentemente acompanhados
por
docentes
do
Departamento
de
Engenharia
Informática (DEI) da Universidade de Coimbra (UC).
O Acertar o Rumo desenvolve-se em 2 estapas:
I) Fase de Formação na Universidade de Coimbra
(ministrado sob forma de Curso não conferente de
Grau):
Componente letiva com 9 meses de duração;
Realização de projeto académico integrador
dos conhecimentos adquiridos;

Workshops de aproximação à realidade empresarial
dinamizados pelas empresas promotoras.
II) Fase de Consolidação nas Empresas:

•Estágio profissional remunerado com 12 meses
de duração;

•Treino e formação on-the-job no contexto de
projetos reais;

•Acompanhamento promovido pela coordenação
do programa.

Perfil dos Candidatos
& Selecção dos Formandos
O Acertar o Rumo pretende atrair e selecionar
licenciados com talento que tenham à partida
características adequadas a uma carreira nas TI:
Curso superior de base tecnológica: por forma a
garantir um bom raciocínio lógico e preparação
matemática;
Curso superior de base não tecnológica: caso
tenha uma afinidade comprovada pela área de IT e
grande interesse/motivação pela mesma;
Competências comportamentais: boa capacidade de
comunicação, orientação ao resultado, capacidade
de trabalho individual e em equipa, motivação para
a programação, vontade de investir em formação
complementar numa área de elevada empregabilidade.

Os candidatos são submetidos a um rigoroso processo
de recrutamento e seleção, que tem como objetivo
maximizar o sucesso dos participantes nesta
formação. As provas e entrevistas realizadas são
promovidas pela iTGROW e cumprem os requisitos
gerais exigidos pelo mercado das TI.

Calendário
A 4º edição do programa Acertar o Rumo terá início
em Setembro de 2016. A 1ª fase de candidaturas
decorre de 1 de Junho a 15 de Julho e a 2ª fase
de 15 de Agosto a 13 de Setembro.

Custo da formação
A fase de formação representa um investimento para
o formando (propina) que começa a ser recuperado
na fase de consolidação do programa (estágio
profissional remunerado). Os valores são definidos
antecipadamente, incluindo a remuneração na fase
de consolidação (com o compromisso das empresas
aderentes), para que o aluno tenha acesso a toda
a informação necessária para tomar uma decisão
consciente.

Soluções de financiamento
Existem no mercado várias soluções de crédito
à formação a que os formandos podem recorrer para
financiar, não só as propinas, como também a sua
subsistência mensal e/ou aquisição de portátil
e livros.
Sendo uma ação em parceria com o IEFP, a sua
frequência (ao contrário de outras ações do ensino
superior) é reconhecidamente profissionalizante.
Origina a dispensa das obrigações de procura ativa
de emprego, não condicionando a manutenção dos
benefícios atuais por parte da segurança social,
nem os futuros no âmbito do IEFP, como sejam
a integração em programas e medidas de estágio
e emprego.

Integração dos formandos
no mercado das TI
O Programa Acertar o Rumo compromete-se a colocar
cada um dos formandos nas empresas aderentes.
O processo passa por:
Apresentação das propostas de estágio
(empresas aderentes);
Ordenação das propostas por preferência
(formandos);
Atribuição das propostas aos formandos,
privilegiando as melhores médias na fase 		
letiva do curso;
Aceitação final empresa/formando.
A garantia da realização de um estágio
profissional remunerado (12 meses) é fundamental
e distintivo neste programa. Sabemos que o rigor
e a eficácia da formação e seleção só podem ser
consequentes se for proporcionado ao formando
um contexto sólido de formação on-the-job que
lhe permita consolidar conhecimentos, adquirir
experiência e integrar o mercado de trabalho,
dando-lhe oportunidade de começar a recuperar o
investimento que efetuou.
As empresas aderentes comprometem-se a acolher
os formandos nos seus projetos, integrando-os
na equipa e proporcionando-lhes as condições
necessárias para adquirirem uma experiência
representativa neste domínio. No final do estágio,
empresas e formandos terão estabelecido uma
relação privilegiada e estarão em condições de
avançar com a contratação, em função do sucesso
do estágio e das oportunidades existentes.
Sendo o principal propósito desta iniciativa
responder
à
necessidade
das
empresas
portuguesas de recursos qualificados nesta área,
a empregabilidade é uma consequência direta
e desejável.
Estes profissionais estarão habilitados, não
só a desempenharem a função de programadores
(JAVA ou outras linguagens), como também
outras funções relacionadas como, por exemplo,
testes de software. Pela diversidade da sua
formação de base, pelo seu percurso, pelas
competências pessoais e pelos conhecimentos
adquiridos ao longo de 9 meses intensivos de
formação técnica acompanhada, estes formandos
acrescentarão valor na resposta às necessidades
de competências específicas nas TI.
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O ESTÁGIO É GARANTIDO NUMA DAS EMPRESAS ADERENTES AO PROGRAMA:

PROMOTORES:

