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Banking Software 
Development
Trainee Program
[Presencial/On Site - Funchal]

Programa de Formação de Trainees em Programação 
e Desenvolvimento de Software com a Asseco PST. 

Data de Início: Setembro/ Outubro 2022  Duração: 16 Meses
Recrutamento: Julho/ Agosto 2022 • Programa de Formação Remunerado
Candidaturas: recruitment@pst.asseco.com

Benefícios do Programa

Testemunhos
“O Trainee Program em RPG permite aprender uma linguagem de programação mesmo por 
pessoas que não sejam das TI. Formadores acessíveis ensinam as bases tanto para programar 
em RPG, como as bases funcionais do negócio bancário. A formação remunerada demostra 
que a Asseco PST investe no desenvolvimento do capital humano, valorizando os 
conhecimentos adquiridos ao longo do processo formativo.”

Ana Olival, Trainee 2021-2022 – A completar a segunda parte do Trainee Program | Licenciatura em Bioquímica 
pela Universidade da Madeira e Mestrado em Química Medicinal pela Universidade do Minho. A frequentar o 
Programa de Doutoramento em Química da Universidade da Madeira" 

"O programa desenhado para a formação de RPG possibilita, não só expandir as nossas 
capacidades na programação de software, como também começar a dar os primeiros 
passos na área do negócio bancário. Sendo uma formação orientada a diferentes níveis de 
conhecimento, permite que uma matéria vista como complexa, seja aplicada de forma 
simples e descomplicada!”

Filipa Marques, Developer na Asseco. Concluiu o Trainee Program em 2018 | Licenciatura e Mestrado em 
Engenharia Informática pela Universidade da Madeira

Aprendizagem de uma linguagem de programação não disponível 
no mundo académico ou em bootcamps técnicos de programação.

Aprender uma nova linguagem de programação

Solidificação dos conhecimentos de programação e práticas 
de desenvolvimento de software adquiridos durante
a formação académica.

Mais saber e maior orientação prática
no desenvolvimento de software

Integração como Developer na Unidade de Desenvolvimento 
- Core Banking Development da Asseco PST-, acima de 
70 profissionais dedicados ao desenvolvimento de um produto 
implementado em mais de 60 instituições financeiras.

Fazer parte da equipa de Developers da Asseco

Oportunidade de carreira e emprego estável numa das 
maiores empresas da Região Autónoma da Madeira.

Oportunidade de desenvolvimento pessoal














