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A Talent Academy da BI4ALL é um programa 

desenvolvido para potenciar e acelerar 

a integração de jovens recém-licenciados 

no mercado de trabalho em que os partipantes 

irão receber formação de base teórica e prática. 

Com esta Academia, a BI4ALL irá oferecer 

aos formandos, a possibilidade de desen-

volver os seus conhecimentos em diferentes 

tecnologias, assim como fomentar o seu 

pensamento analítico e a sua aplicabilidade 

pratica no mercado de trabalho.
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Módulos

Formadores

Tecnologias
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Quais os resultados?

Desenvolvimento das
competências técnicas em
diferentes metodologias e soluções

Inserção no mercado
de trabalho

Formação
em Soft Skills

Pensamento analítico
com base em diferentes
vertentes do negócio

Integração em projetos
de empresas de renome

“As edições que realizámos nos anos 
anteriores, foram um sucesso! Todo 
o feedback que temos obtido, quer 
de formadores quer dos formandos, tem 
vindo comprovar a excelência da nossa 
Academia, bem como do programa 
desenvolvido e implementando” 

José Oliveira
CEO BI4ALL

Requisitos

Forte sentido de 
responsabilidade 
e motivação em 

trabalho de equipa

Licenciatura 
ou Mestrado em áreas

de Tecnologia

Algumas noções 
de Business 

Intelligence e Analytics   

Vontade de aprender
e evoluir proativamente

Foco
e Determinação

Boa capacidade
de comunicação

e relações interpessoais



Com a Talent Academy da BI4ALL pretende-se estimular uma 
entrada sustentada e próxima dos participantes no mercado 
de trabalho. Durante todo o programa, os formandos serão 
orientados por uma equipa de Managers e Consultores Seniores, 
que, posteriormente, os irão avaliar, quer a nível prático quer 
teórico. Com esta iniciativa, é objetivo da BI4ALL proporcionar 
aos formandos diferentes oportunidades, num ambiente dinâmico 
e de contínua colaboração entre equipas. 

No final daremos a oportunidade aos formandos de integrar 
projetos da empresa, quer a nível nacional, quer internacional.

Envia a tua candidatura para a Talent Academy para: 
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Na BI4ALL, 
contratamos 

pessoas 
excecionais. 
Pessoas que 

deixam a sua 
paixão e o 

trabalho falar 
por si.

Candidata-te

Testemunhos

“Tive a oportunidade de aprender a trabalhar e implementar soluções 
em praticamente todas as tecnologias usadas pela BI4ALL, ficando 
assim com um conhecimento tecnológico transversal a toda a empresa. 
Além das tecnologias, todos os formadores têm um conhecimento 
e capacidade de ensino excelentes” 

“A academia surpreendeu-me 
bastante pela positiva, toda 
a equipa foi super prestável 
e todos facilitaram a nossa 
integração.” 

Diogo Candeias

“Entrei na BI4ALL na Academia em 2015 
e até hoje tem sido uma experiência 
muito boa e sempre a evoluir! 
Aprender e desenvolver sistemas 
de Business Intelligence é aqui!” 

Margarida SimõesAlfredo Queiroz
Associate Consultant

Associate Consultant Associate Consultant

Consultant

“A Academia foi um excelente início para mim na BI4ALL, pois 
ajudou-me a perceber e adquirir as metodologias que as empresas 
usam no dia-a-dia. Gostei da oportunidade de receber um pouco 
de formação em tecnologias variadas. O meu feedback é bastante positivo 
e recomendaria esta Academia a quem inicia a “experiência” BI4ALL”.

Sílvio Moura

carreiras@bi4all.pt



Líder no desenvolvimento de soluções de Business 
Intelligence, ajudamos empresas de todas as dimensões 
e setores a prosperarem e a melhorarem o funcionamento 
do seu negócio. 

Desde 2004 que estamos totalmente focados no sucesso 
dos nossos clientes e partilhamos com eles 
um conhecimento de excelência quer na componente 
tecnológica, quer na componente de negócio permitindo 
que as empresas tenham vantagens competitivas 
ao transformarem os seus dados em insights.

Desenvolvemos uma vasta experiência na capacidade 
de resposta ao conjunto específico de desafios e requisitos 
de negócio de diferentes setores. 

Compreendemos as necessidades dos nossos clientes 
e adicionamos valor real às organizações através
da expertise e domínio de soluções poderosas que 
permitem que tenham uma vantagem competitiva 
ao consolidar dados de diferentes fontes de informação 
numa única visão, proporcionando indicadores preciosos 
ao transformar dados em insights.
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Sobre Nós

Rua Basílio Teles, nº35

1070-020  Lisboa, Portugal

+351 217 266 165

 comunicacao@bi4all.pt

www.bi4all.pt


