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ANÚNCIO DE CONCURSO  

 10 (Dez) Vagas de Estágio Profissional 

O Grupo CVTelecom entende que criar oportunidades de aprendizado, em seu 
ambiente organizacional, é fundamental para a qualidade do sistema de ensino no 
país e proporciona a aquisição de experiência prática dos conhecimentos adquiridos 
na formação escolar. Neste sentido, vem pela presente anunciar as seguintes 
ofertas de vagas para estágio profissional, destinada a quadros recém-
licenciados em: 

 

 

 

Perfil Pretendido - Vagas: 

 Habilitações Literárias de Grau de Licenciatura ou Superior 
 Sem Experiência Profissional (Requisito Obrigatório) 
 Bons Conhecimentos da Língua Inglesa (Requisito Obrigatório) 
 Competências Transversais: Adaptabilidade e Polivalência; Capacidade de 

Trabalho em Equipa; Sentido de Planeamento e Organização; Comunicação 
Assertiva. 

 Residência na Ilha de Santiago 
 Disponibilidade imediata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eng.ª de Telecomunicações; Eng.ª Informática e/ou Ciências de 
Computação 

 

Gestão e Desenvolvimento 
de Sistemas (2) 

Infraestruturas de Redes e 
Plataformas(2) 

Conhecimento dos Sistemas 
Operativos Windows Server e 
Linux 

Conhecimento das Tecnologias e 
Linguagens de Programação  

Conhecimento básico de 
arquitecturas Base de Dados 
Oracle , MS SQL Server,MySql ou 
Postgresql 

Conhecimento de serviços de 
redes, backups e segurança de 
dados 

Conhecimentos básicos de 
Networking 

 

Plataformas de Serviços  
(IPTV)  (2) 

Redes IP (2) 

Tecnologia IP e serviços 
relacioanados (DNS, DHCP, NTP) 

Administração e Sistemas 
(Linux,UNIX e WIN) e Base de 
dados (MySQL, SQL, PostgreSQL) 

Tecnologia de Supervisão e 
Monitorização (SNMP e Syslog) 

Procolo de streaming de conteudos 
digitais (MPEG 1/2, MPEG-DASH, 
HSL, IGMP/Multicast) 

Automatização, Scripting e 
programação Web  

Arquitetura de Televisão Mulsti-
screen 

 

Rede Core 

 (Comunicações Móveis) 

 (2) 

Conhecimentos Básicos das 
Telecomunicações e das redes IP 

Conhecimento das Teorias de 
Tráfego Telefonico 

Conhecimento da sinalização SS7. 

Conhecimento dos Protocolos IP 
Basicos 

Conhecimento das instituições 
normativas das telecomunicaçõese 
das redes IP, nacionais e 
internacionai e, as normas baisca. 

4 
Vagas 

2 
Vagas 

4 
Vagas 
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OFERECEMOS: 

 Oportunidade de Aquisição de Know-How Especifico no Ramo 
Telecomunicações, em Empresas de referência em Cabo Verde; 

 Integração e Experiência num ambiente que propicia o desenvolvimento 
pessoal e profissional e com objectivos ambiciosos; e 

 Remuneração compatível à exigência da função, bem como outras regalias. 

Se esta oportunidade vai ao encontro dos seus projectos de carreira e gostaria de 
vir a integrar a equipa da CVTelecom, apresente a sua candidatura até o próximo 
dia 10 de Maio: 

 Através de e-mail: recrutamento@cvt.cv 
 Por carta ou em mão: CVTelecom - C.P. 220, Varzea, Cidade da Praia - Cabo 

Verde. Telefone: 2609200/252 

 
Para efeito da candidatura deve apresentar: curriculum vitae detalhado; certificado 
habilitações literárias; certificados formativos relevantes e cópia de documento de 
identificação pessoal  
 

Para mais informações consulte o nosso site: 

 http://www.grupocvt.com.cv 

 


