Estudante,
mude o mundo!
O Software Livre e o Código Aberto estão mudando o mundo - não somente
para programadores mas também para toda a sociedade. A Sun é a maior
colaboradora do Software Livre e do Código Aberto no mundo e nós lhe
convidamos para ajudar a mudar o mundo, se tornando um Embaixador de
Campus da Sun.
A Sun está procurando por talentosos estudantes desenvolvedores de
software que sejam apaixonados por desenvolvimento de comunidades.
Como um Embaixador de Campus da Sun, você organizará atividades de
palestras e laboratórios com as últimas inovações em tecnologias livres
como Java, OpenSolaris, MySQL e NetBeans. Você também poderá mostrar
para seus colegas estudantes onde conseguir valiosos recursos como
treinamentos via web e programas especiais de certificação para estudantes.
Ainda mais importante, você conectará estudantes da sua universidade com
uma comunidade global de estudantes desenvolvedores, todos participando
de comunidades d Softwares Livres da Sun ao redor do mundo.
Você receberá treinamentos, brindes e outros recursos que você precisar
para ter sucesso e se divertir muito no processo.
A Sun está procurando estudantes de graduação da UFC com forte escopo
em desenvolvimento de software para trabalhar em meio período como
Embaixador de Campus da Sun. Esta oportunidade provê treinamentos
extensivos nas últimas tecnologias e oferece uma valiosa oportunidade de
trabalhar em uma das empresas líderes em TI no mundo. Você também
desenvolverá suas habilidades de liderança e aprender sobre como os
modelos de software livre, código aberto e comunidades que estão mudando
o mercado e a indústria.
Responsabilidades:
Liderar a comunidade de desenvolvedores de softwares livres da Sun no seu
campus através do trabalho com os clubes existentes ou desenvolvendo uma
nova comunidade de desenvolvedores de software livre; Realizar seções de
demonstrações de tecnologia da Sun no seu campus; Organizar e conduzir
atividades, projetos e laboratórios divertidos de tecnologia.
Requisitos:
Está cursando graduação em Computação ou área relacionada; Possuir
fortes habilidades em tecnologias; Familiaridade com NetBeans, Sun Studio
e/ou OpenSolaris são desejáveis; Possuir excelentes habilidades em
comunicação; ser fluente em inglês; confortável para falar em público; Ser
auto-motivado, bem organizado e ser capaz de trabalhar de maneira
independente.
Os interessados devem enviar seus currículos para silveira@sun.com até o
dia 15 de Novembro de 2008.
Maiores informações em http://osum.sun.com/groups/ufc.

