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Imprensa  

 Lisboa, 18 de maio de 2021 

 

Siemens Cloud Academy tem vagas para 
recém-licenciados 
 

• O programa de estágio procura candidatos para a área de cloud para 
integrar as equipas de Software Development, DevOps, Infrastructure, Data 
Analytics e Cyber Security 

• Na primeira edição, a Siemens contratou 80% dos jovens que completaram 
os estágios 

 

A Siemens acaba de lançar - pelo segundo ano consecutivo - a Cloud Academy, um 

programa de estágios de um ano para integrar as equipas de Software 

Development, DevOps, Infrastructure, Data Analytics e Cyber Security da empresa. 

 

A Cloud Academy conta este ano com oito vagas para recém-licenciados nas áreas 

da Engenharia (Informática, Biomédica, Eletrotécnica ou Telecomunicação), 

Matemáticas e Gestão de Informação. No ano passado, o programa teve uma taxa 

de retenção de 80%. Os interessados podem candidatar-se e saber mais em 

https://jobs.siemens.com/jobs/246170. 

 

Os estagiários da Cloud Academy participam em projetos à escala global com a 

possibilidade de serem mentorados por cloud architects bastante experientes. A 

formação está estruturada em três grandes áreas - Solution Architect, SysOps e 

DevOps - e é desenvolvida em programas muito específicos, tais como Cloud, 

Amazon AWS, Microsoft Azure, Cloud Computing, DevOps, SysOps, Development, 

entre outros, em funções focadas no desenho, construção e operação de 

soluções cloud que suportam produtos e ferramentas de ponta.  

 

O programa é promovido pelo Lisbon Tech Hub, o centro de competências 

internacional de tecnologias de informação da Siemens, em Alfragide. Foi criado em 

2014 e conta já com mais de mil e duzentos especialistas, que desenvolvem 

projetos para todo o mundo Siemens, em áreas como a inteligência artificial, big 



Siemens AG Press Release 

 

 

data, desenvolvimento de software e testing, cloud, cibersegurança e serviços de 

infraestrutura de tecnologia de informação. Nos últimos seis anos, este centro tem 

tido um crescimento contínuo, sendo que só em 2020 - mesmo com a pandemia - 

cresceu mais de 20%, com especial enfoque nas áreas de data, cloud e 

cibersegurança.   

 

Em 2019 e 2020, a Siemens Portugal recebeu 280 estagiários para os seus vários 

programas de formação, tendo metade sido integrados na empresa. Mesmo em 

contexto de pandemia, a empresa recrutou 130 pessoas para estágios em formato 

100% remoto. 

 

Mais comunicados de imprensa da Siemens Portugal disponíveis em 

https://press.siemens.com/pt/pt   

 

Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/siemensportugal    

 

Contacto para jornalistas 
Rita Silva | +351 96 458 24 99 | ritas.silva@siemens.com   

M Public Relations:  
Ricardo Quintela | +351 917 695 940 | rquintela@mpublicrelations.pt  

Ana Torres Pereira | +351 938 268 484 | atp@mpublicrelations.pt   

 
O Grupo Siemens está em Portugal há 115 anos e empregava, a 30 de setembro de 2020, 2.887 profissionais. 

Ao longo dos últimos anos, a empresa sediou no país vários centros de competência mundiais nas áreas da 

energia, indústria, infraestruturas, tecnologias de informação e serviços partilhados, que exportam soluções e 

serviços made in Portugal para os cinco continentes. Para mais informações visite www.siemens.pt ou 

https://twitter.com/SiemensPortugal  

  
A Siemens AG (Berlim e Munique) é um grupo empresarial tecnológico global, que se destaca há mais de 170 

anos pela excelência da sua engenharia, inovação, qualidade, fiabilidade e internacionalidade. Presente em todo o 

mundo, a empresa foca-se em infraestruturas inteligentes para edifícios, sistemas distribuídos de energia, e na 

automação e digitalização das indústrias de processo e transformadoras. A Siemens liga o mundo digital ao mundo 

virtual para benefício dos seus clientes e da sociedade em geral. Através da Mobility, um fornecedor líder de 

soluções inteligentes de mobilidade para o transporte ferroviário e rodoviário, a Siemens ajuda a moldar o mercado 

mundial de serviços de transporte de passageiros e de carga. Através da sua posição maioritária na Siemens 

Healthineers, empresa cotada em bolsa, a Siemens é também um fornecedor líder mundial de tecnologia médica e 

de serviços de cuidados de saúde digitais. Além disso, a Siemens tem uma posição minoritária na Siemens Energy, 

líder global no transporte e produção de energia, que passou a estar cotada em bolsa no dia 28 de setembro 

de 2020. No ano fiscal de 2020, findo a 30 de setembro de 2020, o Grupo Siemens gerou receitas de 57,1 mil 

milhões de euros e um resultado líquido de 4,2 mil milhões de euros. A 30 de setembro de 2020, a empresa tinha 

293.000 colaboradores a nível mundial. Para mais informações, visite: www.siemens.com. 


