<ACADEMIA DE CÓDIGO_>$
function newBootcamp () {
if(tens mais de 18 anos &&
(estás desempregado || disponível) &&
queres mudar a tua vida aprendendo a programar &&
iniciar uma carreira como <Junior Developer>){
const bootcamp22 = {
dataLimiteDasCandidaturas: “16 de Dezembro 2018”,
dataDeInícioBootcamp: “07 de Janeiro 2019”,
dataDeTérminoBootcamp: “12 de Abril 2019”,
duração: “14 semanas”
}
efectuarCandidatura(bootcamp22);
while(readFaqYourself == false){
readFaqYourselfASAP();
}
}
}
// You might still not be a coder, or even a <Code Cadet>
// but we think you get the point of the code above… Don’t you?!
// Basically, it means that the very first thing you should do before
// applying is to fully understand what you are actually applying for
//(aka you should READ VERY CAREFULLY the basic FAQ YOURSELF answers
// we’ve prepared for you in this document since, later on in the
// process, you will be asked to check a box confirming that you agree
// with all its implied terms and conditions).

#22 BOOTCAMP FAQ YOURSELF 101

1. A QUEM SE DESTINA O #22 BOOTCAMP {FUNdão} DA <ACADEMIA DE CÓDIGO_>?
A todas as pessoas do género humano – desempregadas && || disponíveis com mais de 18 anos e com uma determinação inquebrantável e apaixonada
de <re>programar a sua vida iniciando uma nova e promissora carreira
como <Junior Fullstack Developers>.
2. QUAL O GRAU ACADÉMICO MÍNIMO PARA ALGUÉM SE PODER CANDIDATAR AO #22
BOOTCAMP {FUNdão} DA <ACADEMIA DE CÓDIGO_>?
Nenhum. Estamos à procura de mentes maravilhosas, tenham elas ou não um
papel timbrado para o confirmar. #TheOnlyThingWeLoveMoreThanCodeIsPeople

3. É PRECISO POSSUIR ALGUMA EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM PROGRAMAÇÃO PARA
FREQUENTAR O #22 BOOTCAMP {FUNdão} DA <ACADEMIA DE CÓDIGO_>?
Nope. Todos os bootcamps da <Academia de Código_> são mega N00B friendly
e a nossa fantabulosa equipa de <Master Coders> está mais do que
preparada para te iniciar nas artes lógicas da programação e do
pensamento algorítmico. There is a but, ‘though... You must be able to
read, write and speak in the programming language of Mr. William
Shakespeare (aka English!). It is the Lingua Franca beneath all coding
idioms and there is just no way to circle around it.
4. QUAL A DURAÇÃO DO #22 BOOTCAMP {FUNdão} DA <ACADEMIA DE CÓDIGO_>?
Todos os nossos bootcamps têm a duração de 14 semanas, em regime de
full-time intensivo e absolutamente imersivo (aka #NoSleepTillDeploy). É
assim porque não podia ser de outra maneira: a programação é uma
linguagem acessível a todos mas, em troca, exige uma entrega total e
absoluta. Um <Code Cadet> necessita de muitas "horas de vôo" para poder
aprender a pilotar Java && JavaScript pelo mercado de trabalho adentro
em apenas 3 meses e meio.
5. O QUE VOU APRENDER NO #22 BOOTCAMP {FUNdão} DA <ACADEMIA DE CÓDIGO_>?
Vais poder desenvolver um fullStack Java && JavaScript mindset que te
permitirá transitar livremente entre back-end && front-end like a
boss. Experimentarás as mais actuais técnicas de produção de software
para web, num ambiente de singular criatividade e disrupção, altamente
estimulante e descontraído. Tornar-te-ás fluente em boas práticas de
programação e acelerarás as tuas mad development skills recorrendo às
frameworks mais cool available to mankind. But, above all, vais aprender
a aprender; o que é, basicamente, a skill mais útil que se pode ensinar
a um programador EVER!
6. QUANTAS VAGAS EXISTEM PARA O #22 BOOTCAMP {FUNdão} DA <ACADEMIA DE
CÓDIGO_>?
20, c%*&lho! 20! #ThatsWhatSamuelMassasSaidMinus10 < ;) >
7. QUAL O HORÁRIO DAS AULAS DO #22 BOOTCAMP {FUNdão} DA <ACADEMIA DE
CÓDIGO_>?
Oficialmente, as aulas decorrem de segunda a sexta-feira, das 09h às
18h. Mas na prática vais passar grande parte das tuas noites e fins de
semana no bootcamp, a bombar código ou a dar toques nos vários projectos
individuais e de grupo que te iremos propor. Basicamente, prepara-te
para viver num infinite loop de EAT SLEEP CODE REPEAT porque, durante 14
semanas, o nosso 127.0.0.1 vai ser a tua casa e os teus colegas <Code
Cadets> a tua família. #NoPainInTheMainNoGain #DealWithItOrDieTrying
8. PORQUE MOTIVO ESCOLHERAM O FUNDÃO COMO DESTINO FINAL DOS <CODE
CADETS> GRADUADOS QUE COMPLETAREM ESTE NOVO BOOTCAMP DA <ACADEMIA DE

CÓDIGO_>?
(#LetsCodeTheFUNintoFUNdão, shall we?)
A fantabulosa Câmara Municipal do Fundão lançou o desafio e a ínclita
<Academia de Código_> não hesitou: criámos um novo “bootcampus” no
Fundão para oferecer a pessoas talentosas de todo o país a oportunidade
de darem o derradeiro salto profissional, e ao fim de 14 intensivas
semanas de aprendizagem, iniciarem uma nova carreira como <Junior
Fullstack Developers> na cidade que se está a afirmar como um dos hubs
tecnológicos e de empreendedorismo mais promissores do nosso país!
A proximidade estratégica da Universidade da
Instituto Politécnico de Castelo Branco, aliada
empresas nacionais e multinacionais terem vindo
seus escritórios na região, fazem desta cidade
Valley portuguesa.

Beira Interior e do
ao facto de reputadas
a escolher sediar os
uma potencial Silicon

(Hell, yeah! No FUNdão, #ShiftHappens.)
O FUNdão possui hoje não só um ecossistema de startups mega dinâmico
inserido no Living Lab Cova da Beira, como também uma incubadora de
empresas e espaços de co-work e o awesome FabLab Aldeias de Xisto – um
Laboratório de Fabricação destinada à criação de protótipos e produtos.
Muito bem fornecido de estruturas de apoio à criação de empresas, o
FUNdão possui ainda um Centro de Negócios e Serviços onde, entre muitas
outras empresas, estão sediadas as reputadas multinacionais Altran e
Fruition Partners.
É também no FUNdão que reside ainda a “tuguíssima” <Academia de
Código_>, que está sempre à procura de talentosos <Padawan Master
Coders> para “desposar” com vista a estabelecer relação profissional
séria, apaixonada e duradoura.
Need we say more?!
OK. Cerejas, snowboard, canoagem, arrufadas, ar puro e muita qualidade
de vida.
9. O #22 BOOTCAMP {FUNdão} DA <ACADEMIA DE CÓDIGO_> É GRATUITO?
No money, no problem: Get the job fir$t, pay later!
Graças ao investimento que o FUNdão está disposto a fazer em ti, não
terás de pagar pela candidatura ou pela frequência destes bootcamps com
o guito que ainda não tens.
No entanto, e uma vez que concluas o bootcamp com sucesso, colocam-se
dois cenários:
A – As in “Aquele que queremos (e vamos) evitar bué”: Não encontras
trabalho numa empresa da área das TICE no prazo de 1 ano. Nesta
situação, não terás de pagar nada. O investimento em ti fica todo a
cargo do FUNdão.

B – As in “Best case scenario”: Depois do bootcamp encontras trabalho e
propõem-te um contrato numa empresa das TICE instalada na região do
Fundão. Nesta situação, terás de devolver ao FUNdão uma quantia para
retribuição do investimento feito em ti e para apoiar futuras edições
dos nossos bootcamps. Esse valor é de 2.500€ (dois mil e quinhentos
euros) e o seu pagamento deverá ser feito em 24 (vinte e quatro)
prestações mensais e sucessivas – de 104,16€ (cento e quatro euros e
dezasseis cêntimos) cada – apenas a contar da data em que celebrares
contrato com a empresa TICE em que fores desempenhar funções.
10. CASO SEJA UM DOS SELECCIONADOS PARA FREQUENTAR O #22 BOOTCAMP
{FUNdão} DA <ACADEMIA DE CÓDIGO_> DEVO JÁ ESTAR A RESIDIR NO FUNDÃO À
DATA DE INÍCIO DO CURSO?
Duh!? Of course you should! Tens de estar mega preparado para te mudares
de (k)armas e bagagens para o FUNdão assim que souberes que foste um dos
final lucky chosen ones.
É que durante o bootcamp deverás residir na zona FUNdão, e a procura das
condições certas para que o possas fazer será da tua responsabilidade.
But keep calm & enjoy the journey: Para te ajudar nessa etapa de
relocation, a nossa equipa de <Start Makers> já tem mapeado um conjunto
de extremely affordable housing options no FUNdão, que te será
disponibilizada ainda durante o processo de candidatura.
#MoveToFUNdão
11. TEREI QUE TRABALHAR NUMA EMPRESA SEDIADA NO FUNdão APÓS TERMINAR o
#22 BOOTCAMP {FUNdão} DA <ACADEMIA DE CÓDIGO_>?
Sim. O investimento que é feito na tua educação pressupõe que possas dar
de volta a quem apostou em ti – Aka o FUNdão. Assim sendo, após
concluíres a tua aventura no nosso bootcamp deverás preparar-te para
iniciares uma nova e promissora carreira como <Junior Fullstack
Developer> no FUNdão!
12. O QUE ACONTECE CASO QUEIRA ACEITAR UMA OFERTA DE EMPREGO NOUTRA
REGIÃO, POR MINHA INICIATIVA, APÓS AS 14 SEMANAS DO #22 BOOTCAMP
{FUNdão} DA <ACADEMIA DE CÓDIGO_>?
É nossa sincera convicção que, se cumprires todos os objectivos e
desafios do nosso syllabus, no final do bootcamp ser-te-á proposta uma
fantabulosa oportunidade de trabalho numa das empresas TICE sediadas no
FUNdão. Tal proposta poderá surgir no prazo máximo de 12 meses após o
bootcamp e, durante esse período, deves empenhar-te nisso e aguardar por
ela. Da nossa parte, contarás com o incondicional apoio de toda a equipa
da <Academia de Código_> junto das empresas interessadas.
Caso optes por recusar essa proposta e aceitar uma oferta de emprego
numa empresa TICE fora da região, nos 12 meses subsequentes ao final do
bootcamp, deverás então compensar o FUNdão na quantia de €5.000 (cinco
mil euros), a qual deverá ser liquidada em 36 (trinta e seis) prestações

mensais e sucessivas, de 138,90€ (cento e trinta e oito euros e noventa
cêntimos) cada, a contar da data em que celebrares contrato com a
empresa TICE em que fores desempenhar funções.
Depois de contactadas as empresas TICE instaladas no FUNdão e caso não
te tenha sido proposto trabalho, poderás aceitar qualquer oferta de
emprego que te seja proposta - independentemente da região - sem
qualquer penalização. No entanto, e à semelhança dos restantes alunos do
bootcamp que encontrem oportunidade de trabalho, deverás devolver 2.500€
(dois mil e quinhentos euros) ao FUNdão - dentro dos moldes referidos na
alínea B do ponto 9 - caso estejas a desempenhar funções na área das
TICE.
Em qualquer destes casos, deverás sempre assumir uma postura de
incondicional empenho e pró-atividade na procura de emprego, fornecendo
à equipa da <Academia de Código_> todos e quaisquer informações ou
materiais que esta considere necessários para melhor te poderem ajudar a
dar um inicio célere e auspicioso à tua nova carreira como <Junior
Fullstack Developer>.
13. CASO OPTE POR ACEITAR UMA PROPOSTA DE EMPREGO NA REGIÃO DO FUNDÃO
QUANTO TEMPO AÍ DEVEREI PERMANECER?
Easy. Durante 12 meses ou durante o período temporal previsto no teu
contrato de trabalho.
14. POSSO DESISTIR DO #22 BOOTCAMP {FUNdão} DA <ACADEMIA DE CÓDIGO_>
DURANTE O DECORRER DO MESMO?
Caso queiras desistir poderás fazê-lo a qualquer altura mas, salvo
motivo (comprovado) de força maior, do bear in mind que deverás
compensar o FUNdão, pelo investimento que fez em ti, no valor de 5.000€
(cinco mil euros).
But c’mon... Quitting is not really an option here, is it?
15. CONSEGUEM GARANTIR-ME UM EMPREGO APÓS O FINAL DO BOOTCAMP?
É costume dizer-se que as únicas coisas garantidas na vida são a morte e
os impostos... Therefore, seria uma mega irresponsabilidade garantir
algo que não depende exclusivamente de nós.
O que claramente te podemos assegurar é que te estamos a oferecer
educação de topo numa área onde a taxa de desemprego é praticamente
nula, acompanhada de um apoio incondicional à tua inserção expedita num
mercado de trabalho muito carenciado de novos talentos.
Nisso, os nossos números falam por si: um mês depois do término dos
nossos bootcamps, mais de 90% dos nossos <Code Cadets> costumam já estar
empregados, felizes && feeling awesome about the future ahead.
Need we say more?!

16. O QUE DEVO ENTÃO FAZER PARA INICIAR A MINHA CANDIDATURA?
Basta
fazeres
o
<clique>
na
secção
“CANDIDATA<TE>”
em
academiadecodigo.org, e seguires ipsis verbis todas as nossas instruções
e recomendações.
17. ONDE POSSO ESCLARECER EVENTUAIS DÚVIDAS QUE SURJAM DURANTE O MEU
PROCESSO DE CANDIDATURA?
Preparámos este mega FAQ YOURSELF à prova de dúvidas mas se, mesmo
assim, ainda tiveres um ataque de “N00bite Aguda”, é “Peaners”... Temos
um serviço deluxe de debugging à tua disposição
24/7: Just send us an
email to applications@academiadecodigo.org and we’ve got your back
covered all the way to Code && Beyond! Entretanto, podes (e deves) ir
acompanhando todas as nossas actividades através da nossa página de
Facebook [facebook.com/academiadecodigo], e dos nossos perfis no Twitter
[@academia_codigo] e Instagram [@academiadecodigo} para estares sempre
fully updated.
Remember that #InformationIsPower && #KnowledgeIsEvenMorePowerful!

