
Rafael Martins
“Ter a oportunidade de participar num 
programa que prevê uma licenciatura 
no ramo da engenharia informática 
com a vantagem de poder contar com 
professores e staff técnico de 
qualidade invejável, bem como com 
estágio bastante prático é 
recompensador”

Diogo Caetano
“Este programa abriu uma porta para 
um mundo ‘diferente’, um mundo de 
crescimento tanto profissional como 
pessoal”

Tiago Quaresma
“O programa BrightStart está a ser 
sem dúvida uma experiência de que 
me orgulho de não ter desperdiçado”

Conhece a experiência dos 
participantes de outras edições 
do BrightStart

Ainda tens dúvidas?

BrightstartIPV@deloitte.pt
210 422 934

Contactos

O futuro pode
ser brilhante
Programa BrightStart
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O BrightStart é um programa de aceleração de
competências na área das Tecnologias
Informáticas que te permite adquirir, enquanto
estudas, conhecimentos práticos, em ambiente
real de trabalho em tecnologias, preparando-te
para a vida profissional.

O que é?

Se és finalista do ensino secundário, esta é uma
oportunidade única para desenvolveres
competências-chave e potenciares o teu futuro.
Ao participares neste programa tens acesso a
uma experiência profissional real, colaborando
com as equipas de especialistas da Deloitte para
responder a projetos e desafios reais do
mercado de trabalho.

Porque me devo candidatar?

A duração do programa é de 5 anos durante os
quais irás completar uma licenciatura em
Engenharia Informática, estando esta experiência
profissional alinhada com o calendário académico.

Quanto tempo dura o programa?

As unidades curriculares incluem: Programação;
Modelação de Dados; Segurança de Informação;
Inteligência Artificial; Empreendedorismo e Gestão
de Projetos.

Qual é o plano de formação?

BrightStart é um programa que complementa a
parte curricular da tua licenciatura e que está
ajustado ao teu horário escolar.

Como conciliar os estudos com
o programa?

A Deloitte atribuirá uma bolsa de estágio de
longa duração e irá suportar todos os teus
custos académicos, incluindo as tuas propinas
mensais e taxas de inscrição no curso.
O valor da bolsa será progressivo, isto é,
dependerá do teu desempenho
académico-profissional ao longo da duração do
curso.

O programa integra bolsas 
de estudo?


