
 
  

2.400 candidatos em quinze dias 
● 30% das candidaturas são de mulheres 

● Processo de seleção dos primeiros 150 alunos termina em janeiro 
 

Apenas duas semanas após a apresentação da 42 Lisboa – www.42lisboa.com – e a abertura das 

inscrições, foram registadas mais de 2.400 candidaturas, 30% das quais de mulheres. Entre outubro e 

janeiro serão selecionados os 150 primeiros alunos que em fevereiro irão ingressar no programa daquela 

que é considerada a melhor escola de programação do mundo.  

Quando em 2013 Xavier Niel se propôs a criar a 42, um dos grandes objetivos do empresário francês foi 

garantir que esta escola representa uma oportunidade igual para todos. Desta forma, as candidaturas 

estão abertas a todos, independentemente do seu passado académico, de qualquer experiência com 

programação, ou da sua capacidade económica - a 42 é totalmente financiada por mecenas, sendo o 

programa 100% gratuito para os alunos. O único requisito é ter pelo menos 17 anos, e muita vontade de 

aprender.  

Sendo simples qualquer um candidatar-se, o processo de seleção é bastante rigoroso, avaliando o 

raciocínio lógico, a determinação, a capacidade de resolver problemas sob pressão e de trabalhar em 

equipa. O processo desenrola-se em 4 etapas: 

1. Criação de conta na plataforma online apply.42lisboa.com, com recolha dos dados básicos de cada 

candidato.  

2. Realização de dois testes online – o primeiro de 4 minutos e o segundo de 2 horas - que avaliam 

o raciocínio lógico e a capacidade de trabalhar sob pressão. 48 horas depois de concluírem os 

testes, os candidatos ficam a saber se passam à fase seguinte, não sendo preciso ter qualquer 

experiência de programação para se ser bem sucedido nestes desafios.  

3. Participação no Check-in, um evento de cerca de 2h em que os candidatos visitam o campus da 

42 Lisboa para conhecerem a equipa da escola e outros candidatos como eles. Esta fase serve 

acima de tudo para conhecerem a cultura da 42 e esclarecerem as dúvidas que possam ter, 

cabendo ao próprio candidato a decisão de prosseguir ou não no processo de seleção. São várias 

https://apply.42lisboa.com/


as datas de Check-In disponibilizadas ao longo do ano, para que cada candidato possa participar 

na data mais adequada para si.  

4. A "Piscine", uma espécie de bootcamp, são quatro semanas intensivas no campus da 42 Lisboa, a 

superar desafios, trabalhando em equipa e aprendendo as bases da programação. No final, quem 

"aprender a nadar" está pronto a entrar na 42. Em Lisboa estão já agendadas as três primeiras 

“Piscines” para outubro, novembro e janeiro próximos. Cada candidato pode escolher a data que 

mais lhe convier, tendo um prazo de 12 meses para realizar uma “Piscine” depois de passar nos 

testes online.  

 

Dos mais de 2.400 candidatos à 42 Lisboa até agora cerca de 400 completaram com sucesso os testes 

online. O processo de seleção foi desenhado para que os próprios candidatos possam conhecer o modelo 

da 42 ainda antes de entrarem no programa, dando-lhes a autonomia e responsabilidade de perceber se 

o modelo de aprendizagem da 42 é ou não o que mais se adequa ao seu perfil. 

Além de   extremamente inclusiva, a 42 distingue-se pelo método de ensino pedagogicamente inovador, 

sem o formato tradicional das aulas, sem horários, aberta 24/7, na aprendizagem baseada em projetos, 

entre pares e gamificada.  

Fundada em Paris em 2013, a 42   tem já mais de 20 campus em todo o mundo, estando prevista a abertura 

de mais de 10 até ao final do ano, e regista 100% de empregabilidade dos seus antigos alunos.  

Em fevereiro de 2021 arranca o primeiro programa da 42 em Lisboa, com 150 alunos. Tal como no resto 

do mundo o curso é totalmente financiado por mecenas, tendo como fundadores a empresária sino-

americana Ming C. Hsu, o Banco Santander e a Vanguard Properties. A 42 Lisboa tem ainda como parceiros 

a bi4all, a Amaral y Hijas e a Família Alves Ribeiro, bem como a Fundação José Neves como Education 

Partner.  

  

Contactos: 

Mafalda Sousa Guedes, msg@42lisboa.com 

+351 914 463 459 

 

www.42lisboa.com 

Site de candidaturas: https://apply.42lisboa.com/ 

Facebook: 

Instagram 

Twitter 

LinkedIn 

YouTube  

mailto:msg@42lisboa.com
http://www.42lisboa.com/
https://apply.42lisboa.com/
https://www.facebook.com/42-Lisboa-100970235020298/
https://www.instagram.com/42lisboa/
https://twitter.com/42Lisboa
https://www.linkedin.com/school/42-lisboa/
https://www.youtube.com/channel/UCww4NqJBtcDVGN5im-fIEtQ

