
                                                      

PROGRAMA DE ESTÁGIOS – ALTICE LABS 

Se procuras um tema para a tua tese de dissertação de mestrado ou licenciatura, 
queres ter uma primeira experiência remunerada numa empresa reconhecida 
nacional e internacionalmente enquanto acabas os teus estudos, queres aprender 
e ser acompanhado por um orientador com expertise na área de teu interesse e 
pretendes garantir um excelente resultado final, não podes deixar passar esta 
oportunidade!  Consulta os projetos disponíveis pelo link abaixo. 
 
Mas já terminaste o mestrado ou a licenciatura? Não desanimes! Qualquer projeto 
proposto pode ser adaptado para um projeto de estágio profissional que te 
garante a mesma qualidade acima referida e ainda consolidar os conhecimentos 
que adquiriste na tua formação. Garantimos um ambiente extraordinário para 
que possas experimentar o que gostas, aprender e decidir as áreas em que queres 
investir no teu futuro profissional. Podes fazer tudo isto num ambiente jovial e 
divertido como se vive na Altice Labs. Consulta e concorre aos projetos disponíveis 
no link abaixo. 
 
Se um Estágio de Verão era a tua onda agora, podes também contar com a Altice 
Labs. Para que te possamos enviar propostas, responde ao inquérito indicado 
abaixo e indica o teu interesse na pergunta sobre estágios de verão. 
 

Vê o kit Virtual e o descritivo de 
projetos que preparamos para ti  

 

Responde a este inquérito e 
candidata-te a estágio de verão 

 

Acede ao site da Altice Labs 

 

Acede ao site do Programa GENIUS 

 



 

 

Tabela de Projetos Altice Labs 2021 

 

ID Projeto Dep   Tema / Título  Orientador 

2021_N22 SRP3 Encaminhamento, interoperabilidade, e controlo de carga de 
serviços em redes 5G 

João Pedro 
Rodrigues 

2021_N24 SRP2 
Arquitetura cloud-oriented para permitir entrega ágil de 
software Filipe Delgado 

2021_N44 EIT1 Reinforcement Learning @ Self* Networks Luís Cortesão 

2021_N46 DSR5 Funções de rede virtualizadas para small cells 5G (DU-high) Samuel Madail 

 

Consulta todos o detalhe dos descritivos pelo 
QR Code da primeira página! 

Concorre enviando um mail com o teu CV para: genius@inova-ria.pt e diz quais 
os projetos que estás mais interessado por ordem de preferência. 
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