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«O Envelhecimento da Sociedade Portuguesa» hoje na TVI24

Ler a última notícia

Apple escolhe engenheiro madeirense entre
milhares
Nelson Alves vais fazer um estágio, mas já sonha em ficar na empresa criada por Steve Jobs
Por: Redacção / PO | 31- 5- 2012 16: 15
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O jovem engenheiro José Nelson Alves está de partida para os
Estados Unidos, onde dará início a um estágio profissional na
multinacional norte-americana Apple.
O engenheiro madeirense foi escolhido entre milhares de
candidatos em todo o mundo, como escreve a agência Lusa.
O interesse de José Alves pela Apple surgiu quando fez parte de
duas equipas vencedoras na conceção de aplicações para o
«Yahoo!» (para levar pessoas com interesses comuns na área da
música a contactarem-se e a irem a concertos) e para o Facebook
(partilha de álbuns).
«Tudo começou em janeiro. Recebi um e-mail da Apple a pedir
candidatos para um estágio, candidatei-me, fiz três entrevistas via
telefone com o supervisor do estágio e, em finais de abril, recebi a
resposta afirmativa», contou José Alves.
«Vou trabalhar naquilo que eles chamam de visualização da
informação na equipa de deteção de fraudes», ou seja, «vou
desenvolver as ferramentas que vão ajudar outras pessoas a
detetar fraudes», acrescentou o engenheiro.
José Nelson Alves está, neste momento, está a tirar o mestrado
profissional em «Interação Homem - Máquina», ministrado
conjuntamente pela Universidade da Madeira (UMa) e a Carnegie
Mellon University.
O madeirense, de 31 anos, licenciado em Engenharia Informática
pela Universidade da Madeira, sonha «fazer parte do futuro que a
Apple está a construir» e pretende dar o seu contributo «no próximo
iPad e no próximo iPhone».
A viagem está marcada para o dia 5 de junho, para Austin, no
Texas, e, após o estágio de três meses, José Alves espera ficar nos
quadros da empresa. Sobre a possibilidade de Portugal ter na Apple
um «novo» Steve Jobs (fundador da empresa), o engenheiro disse,
com um sorriso, que ainda não está preparado, sem esconder,
contudo, algum brilho nos olhos.
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