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Mais empregos do que mão-de-obra disponível. Um

luxo: na Universidade do Minho, são os finalistas e

recém-licenciados em Informática que escolhem a

empresa onde trabalhar. Nas jornadas do curso,

que decorre até esta sexta-feira, são 23 as

empresas que tentam recrutar 150 alunos da área.

"Não temos notícia de alunos que não tenham conseguido

encontrar emprego", garante ao Negócios António Sousa,

professor da Universidade do Minho (UM), referindo-se aos

recém-formados na área da informática.

Apesar da elevada empregabilidade no sector, as Jornadas de

Informática, que se realizam há 12 anos na UM, são uma ajuda

para mais de uma centena de alunos que todos os anos pretendem entrar no mercado de trabalho.

Esta quarta-feira, dia 25, começou mais uma edição da JOIN, iniciativa que, entre palestras, torneios, actividades

culturais e workshops, promete emprego para 150 finalistas num total de 23 empresas. "Convidamos empresas

para fazerem sessões de recrutamento junto dos alunos", refere o professor do Departamento de Informática.

Promovidas pelos núcleos de estudantes das licenciaturas em Engenharia Informática e Ciências da Computação,

sob a coordenação do Departamento de Informática, as jornadas garantem até sexta-feira "um espaço a cada

empresa para apresentar as suas propostas de emprego", assegura o académico. Porém as empresas

patrocinadoras do evento têm já a oportunidade de fazer entrevistas individuais aos alunos interessados.

A procura de profissionais na área da informática faz com que muitos alunos se iniciem no mercado de trabalho

antes de terminarem o curso, conciliando o mestrado e doutoramento com o emprego.

António Sousa confessa que há um perigo de os alunos se desligarem do final do curso. "Nesta fase incentivamos

que continuem a vir à universidade e a falar com os orientadores", adianta.

Mas os 150 postos de trabalho disponíveis não são novidade. Na edição passada das jornadas JOIN, "o

recrutamento foi também à volta dos 150 alunos", explica o docente.
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A procura do primeiro emprego não é opção de todos os estudantes. Segundo o professor da UM, muitos decidem

apostar no empreendedorismo, aproveitando as potencialidades do distrito de Braga, "conhecido por ‘Silicon Valley’

português."

Os projectos empresariais dos alunos contam, numa fase embrionária, com o apoio do Departamento de

Informática da Universidade do Minho. "Em vez de começarem numa garagem, começam numa sala do

departamento de informática", garantindo um contacto directo com os professores, espaço para trabalho e acesso

aos colegas, enfatiza António Sousa.
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