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Twitter lança primeiro
programa de estágios no Brasil
Com dois escritórios no país, em São Paulo e no
Rio de Janeiro, o Twitter abre agora o seu primeiro programa de estágios no Brasil. As vagas
serão divididas entre ambos escritórios. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho, e
para participar é preciso estar no penúltimo ou
último ano dos seguintes cursos: Administração,
Relações Internacionais, Relações Públicas, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda,
Economia, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia
e Engenharias. Ter inglês fluente também é um
pré-requisito. A bolsa auxílio é de R$ 1.800,00.
Os benefícios incluem ainda vale refeição,
vale transporte e academia."O Twitter é uma
empresa que valoriza a livre troca de ideias e
onde tudo acontece em tempo real. A essência da plataforma é aplicada também no dia a

dia da empresa, e estamos em busca de jovens
que sejam comprometidos com estes valores",
comenta Francine Graci, gerente de aquisição
de talentos do Twitter Brasil. O Twitter possui
cerca de 3.900 funcionários em escritórios espalhados ao redor do mundo e mais de 302 milhões de usuários ativos mensais. Por dia, são
enviados mais de 500 milhões de Tweets no
mundo todo.Com um escritório em São Paulo
para apoiar diretamente parceiros locais e usuários, o Twitter lançou suas operações no Brasil
em 2012. Em julho do ano passado, a empresa
também abriu um escritório no Rio de Janeiro,
dedicado à área de parcerias de mídia. São 62
funcionários entre os escritórios de São Paulo
e Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse
[www.ciadeestagios.com.br/twitter.] n

Inglês trava a contratação de
desenvolvedores para apps no Brasil
O domínio de um segundo idioma e de amplo conhecimento técnico são dois tipos de habilidades
profissionais cada vez mais raras no mercado de
trabalho. Segundo um levantamento realizado
pela empresas de recrutamento Page Personnel,
encontrar profissionais com esse tipo de qualificação tem se tornado um desafio permanente para
as empresas.Para o gerente executivo da Page
Personnel, Ricardo Ribas, profissionais que aliem
amplo conhecimento técnico e bom nível comportamental são mais difíceis de serem encontrados
no mercado. ”é comum termos candidatos com
bom domínio técnico ou de características com-
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portamentais adequadas, mas com esse perfil
completo já é um pouco mais raro“. ”Quem hoje
domina um segundo idioma, preferencialmente
o inglês, e ainda tem algumas competências que
o mercado exige, como pro atividade, ambição na
carreira, comprometimento e entender do negócio que atua, larga na frente por uma vaga.São
pessoas com essas qualidades que as empresas
sempre estão de olho“, explica. Na área de TI, o
analista de desenvolvimento móvel é o que aparece na lista. Os salários variam entre R$ 6 mil
e R$ 7 mil, mas faltam profissionais capacitados
para as vagas abertas. n
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Sem regulamento, o conselho
aos provedores Internet: guardem seus logs
Como proceder ao receber uma notificação da
justiça para o fornecimento de dados é uma das
preocupações que está afligindo aos provedores
de internet do Brasil. Ainda há muitas dúvidas sobre quais registros devem ser fonrecidos e, principalmente, quais as circunstâncias para libera-los.
Isto porque os artigos do Marco Civil da Internet
sobre a guarda de logs citam o regulamento ao
dar instruções sobre como agir.
”Há um terreno muito incerto. O cenário
está confuso, por isto, é tão importante sair o
regulamento“, afirmou Tais Gasparian, sócia na
Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de Figueiredo,
Gasparian Advogados, em sua palestra durante
a 1a Conferência Abranet, que ocorreu dias 13 e
14 de maio em São Paulo. De qualquer maneira,
a recomendação da advogada foi clara: guardem
os registros.
O Marco Civil da Internet diz que cabe ao administrador do sistema autônomo o dever de

manter, sob sigilo, em ambiente controlado e de
segurança, os registros de conexão pelo prazo de
um ano. Já o prazo para o provedor de aplicações
para manter os registros de acesso a aplicações
de Internet é de seis meses, também nos termos
do regulamento.
A advogada lembrou que ainda não há jurisprudência ou decisões que consolidaram os
entendimentos sobre o Marco Civil da Internet, uma vez que a lei tem apenas um ano e o
judiciário é lento. O pedido de fornecimento
de registros pode vir por meio de uma ordem
judicial, requerimento policial ou requerimento administrativo.
”Precisa-se fazer distinção clara de quem
está pedindo os dados, ou seja, prestar atenção de quem veio a ordem, quem fez o pedido
e também tem de saber para quê é a ordem:
fornecimento de dados cadastrais ou de dados
sensíveis“, advertiu. n

EMC cria projeto de código aberto e
oferece downloads gratuitos
A EMC Corporation anuncia o lançamento do
Projeto CoprHD (”copperhead“), uma versão de
código aberto do EMC ViPR Controller englobando desenvolvimento aberto e um download gratuito ”sem restrições“ para uso não comercial do
software ScaleIO. A EMC também deu uma visão
prévia dos aprimoramentos no ScaleIO.
O mundo está passando por uma mudança sem
precedentes que vem abalando as empresas – até
mesmo as nascidas na era da Internet e dos negócios
eletrônicos. Isso tem grande efeito nas expectativas dos consumidores, que contam com experiências digitais mais personalizadas e mais rápidas e
com acesso ininterrupto em todos os dispositivos.
O software de código aberto da EMC está cada
vez mais se tornando uma estratégia focal para
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que as organizações empresariais mantenham
o controle de seus negócios e inovem com rapidez para responder às demandas dinâmicas
do mercado.
As práticas de software de código aberto e
de desenvolvimento aberto capacitam as organizações a evitar limitações de plataforma,
a participar de projetos e a modificar software
para atender às suas necessidades, desfrutando ao mesmo tempo dos benefícios e do acesso a uma comunidade de desenvolvedores com
ideias afins. Os desenvolvedores de software
comercial podem se beneficiar utilizando uma
rede de parceiros de desenvolvimento para estimular a inovação voltada para a comunidade
em suas plataformas atuais. n
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