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Organizadores

Boas-vindas do Reitor
da Universidade do Porto

Sejam bem-vindos à FINDE.U – Feira Internacional do Emprego Universitário, um dos
maiores eventos de promoção da empregabilidade jovem do Noroeste Peninsular.
À semelhança das edições anteriores, a FINDE.U 2018 proporciona aos visitantes o contacto direto com entidades empregadoras.
A intenção é facilitar o acesso a formação
em contexto empresarial, a bolsas e estágios profissionais e, sobretudo, a ofertas de
emprego. Na FINDE.U, os jovens estudantes
ou já diplomados podem “medir o pulso” ao
mercado de trabalho e candidatar-se a vagas de emprego, participar em processos
de seleção de recursos humanos (nomeadamente entrevistas) e assistir a palestras,
sessões de coaching e workshops.
Para se ter uma ideia, em 2017, a FINDE.U
reuniu, no Porto e em Vigo, mais de 3 mil
visitantes e contou com a participação de
150 empresas, associações socioprofissionais e organismos públicos. O conjunto das
instituições presentes correspondeu a cerca
de 3 mil oportunidades de emprego e estágio, às quais responderam estudantes e
graduados com 13 mil currículos entregues.
A FINDE.U é um dos principais eixos da
estratégia de empregabilidade da U.Porto,
que foi iniciada em reitorados anteriores e
vai ser prosseguida, e desejavelmente maximizada, pela atual equipa reitoral da Universidade. Por empregabilidade entendemos o potencial de integração no mercado
de trabalho, em função de um conjunto de
competências adequadas ao desempenho
profissional. Competências, essas, que vão
desde as características pessoais à formação especializada, sem esquecer as chama4

das soft skills – liderança, relacionamento
interpessoal, espírito de equipa, gestão do
tempo, capacidade de comunicação, etc.
Ao assumirem especiais responsabilidades
na formação do capital humano do país, as
universidades têm a obrigação de desenvolver nos estudantes competências que
potenciem a sua integração no mercado
de trabalho. Isto significa que não basta às
instituições do ensino superior transmitir
conhecimento especializado, sendo essencial garantir uma formação que, por ser
multi e transdisciplinar, prepare de facto os
estudantes para a complexidade e pluridimensionalidade do mercado de trabalho.
Hoje, os empregadores procuram profissionais capazes de compreender, conceptualizar e cruzar múltiplas disciplinas. Isto
exige que, para além da formação de base,
os estudantes disponham de competências
mais amplas e revelem proficiência em diferentes áreas.
Resta-me enaltecer o compromisso em torno da empregabilidade jovem assumido pelas instituições do ensino superior nossas
parceiras na FINDE.U (universidades Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto,
de Trás-os-Montes e Alto Douro e de Vigo),
cuja participação no evento é fundamental
para que os seus objetivos sejam plenamente alcançados. De igual forma quero
saudar o apoio dado à FINDE.U quer pelo
IEFP, quer pela plataforma EURES, duas
entidades com vasta experiência nas áreas
da qualificação e da integração laboral.
António de Sousa Pereira
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“Universidade do Porto
entre as 100 da Europa com
taxas de empregabilidade
mais altas”
in Diário de Notícias, Expresso, Jornal de Notícias, Público, Rádio Renascença, TSF, em 18/09/2018

Um diploma da Universidade do Porto abre portas no mercado de trabalho.
Mas queremos sempre mais e melhor para os nossos estudantes. Por isso
temos à tua disposição vários serviços de apoio à empregabilidade que
te podem ajudar a atingir novos patamares de sucesso profissional.
A U.Porto indica-te o caminho. O sucesso é teu!
empregabilidade@reit.up.pt | www.up.pt/GAEE		

UNIVERSIDADE DO PORTO ARQUITETURA | BELAS ARTES | CIÊNCIAS | CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | DESPORTO | DIREITO | ECONOMIA
6
| FARMÁCIA | LETRAS | MEDICINA | MEDICINA DENTÁRIA | PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO | CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
ENGENHARIA
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Boas-vindas do Reitor
da Universidade
de Trás-os-Montes
e Alto Douro
A história comprova que a educação e o
conhecimento são um bem essencial para
o progresso da sociedade.
Nos últimos séculos, assistimos a sucessivas revoluções, em ciclos com um espaçamento temporal cada vez menor. Mais
recentemente, vivemos a convergência
das tecnologias digitais, físicas e biológicas, a quarta revolução industrial, que se
prevê ser disruptiva e provocar mudanças
sensíveis na sociedade, nomeadamente
nos conceitos de trabalho e de emprego.
Este desafio soma-se a outras questões
societais decisivas à escala planetária,
mas também a consolidação de dinâmicas coletivas de abertura à sociedade e à
inovação, de acesso e partilha de informação e de forte interação com o tecido
empresarial, visando promover a empregabilidade dos seus diplomados.
É neste contexto, que as Universidades
do Porto, de Vigo e de Trás-os-Montes e
Alto Douro organizaram o FINDE.UP, um
evento que tem vindo a aumentar a sua
notoriedade na euro-região Norte de Portugal e da Galiza.
A Feira Internacional do Emprego virtual
– FINDE.UP – tem vindo a afirmar-se no
domínio da empregabilidade, permitindo
a conexão entre estudantes e empresas,
traduzindo-se em novos contextos empresariais, em estágios profissionais e
ainda no recrutamento de diplomados.
Convida-se a comunidade estudantil e os
jovens diplomados a visitar e a dinamizar
a FINDE.UP.
Fontainhas Fernandes
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Saúdo do Reitor
da Universidade de Vigo

Neste meu primeiro ano como reitor da
Universidade de Vigo, compráceme dirixirme a vós con motivo da terceira edición
da Finde.U: iniciativa para fomentar a empregabilidade e organizada exclusivamente para abrirvos as portas ao éxito do voso
futuro profesional.
O proxecto dunha feira internacional en
colaboración coas universidades de Porto
e de Trás-os-Montes e Alto Douro naceu
no ano 2016 coa expectativa de se consolidar como un evento de intermediación
laboral de referencia no ámbito universitario. Hoxe, coa incorporación da Universidade Católica de Portugal e despois de
dúas edicións que contaron coa participación de máis de 150 institucións cada
unha e arredor de 5000 visitantes, podemos confirmar que esas aspiracións son
unha realidade: a Finde.U é recoñecida
como a feira de emprego universitario da
eurorrexión Galicia-norte de Portugal.
Desde o inicio, o propósito fundamental
das tres institucións foi o de conxugar forzas para facilitarlle ao noso estudantado e
ás persoas egresadas o acceso ao mercado
laboral, non só mediante o achegamento
do tecido empresarial á universidade, senón tamén ampliando o seu horizonte
laboral e identificando e compensando
os desequilibrios no acceso ao emprego a
ambos os lados da fronteira.
Cómpre ter en conta que o contexto económico e social actual, coa recente crise
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económica, a deslocalización do tecido
industrial e os profundos cambios que se
aveciñan no mercado laboral, esíxennos
ás universidades un meirande esforzo
para asumir retos innovadores no fomento da empregabilidade. Neste sentido, a
aposta pola cooperación transfronteiriza
marca unha das liñas estratéxicas da Universidade de Vigo, conscientes de que a
integración xeográfica de Galicia e do norte de Portugal xoga a prol da multiplicación de oportunidades para os nosos e as
nosas estudantes.
Quero agradecerlles a colaboración e a implicación de EURES Transfronteirizo, así
como a de todas as institucións públicas e
privadas, galegas e portuguesas, que nos
apoian na organización da Finde.U para
acadar os resultados desexados a través
da coordinación dos nosos esforzos.
Convídovos, pois, a todas e a todos, estudantes, titulados e tituladas das catro
universidades, a visitar a Finde.U e a aproveitar estas xornadas universitarias de
portas abertas ao voso futuro.
Manuel Reigosa Roger
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Mestrados
escola das

artes

Conservação e restauro de
Bens Culturais
ensino de Música
Fotografia
Gestão de Indústrias Criativas 1
som e Imagem
instituto de

BIoétICa

Bioética
escola superior de

BIoteCnoloGIa

Biotecnologia e Inovação
engenharia alimentar
engenharia Biomédica
Microbiologia aplicada
Msc in Food science,
technology
and Business
Msc in sustainable
Management of Food Quality
católica porto

BusIness sChool

auditoria e Fiscalidade
Business economics 3
economia social
Finance 3
Gestão 2,3
Gestão de recursos humanos
Marketing
instituto de

CIênCIas da saúde

enfermagem
enfermagem avançada
Gerontologia e Cuidado
Geriátrico

faculdade de

eduCação e
psIColoGIa

Ciências da educação
psicologia
psicologia e desenvolvimento
de recursos humanos 1
faculdade de

teoloGIa

Ciências religiosas
estudos da religião
Mestrado Integrado em teologia

doutoraMentos
escola das

artes

Ciência e tecnologia das artes
Conservação e restauro de
Bens Culturais
estudos do património
instituto de

BIoétICa

Bioética

próxima edição em 2019/2020
escola superior de

BIoteCnoloGIa

Biotecnologia
Ciência e tecnologia alimentar
e nutrição
enologia e Viticultura

MBa’s
pós-Graduações
ForMação
aVançada
ForMação
exeCutIVa

instituto de

CIênCIas da saúde

enfermagem
faculdade de

dIreIto

faculdade de

direito

direito
direito e Gestão

faculdade de

1 em parceria com a católica porto Business
school.
2 com especialização em Business analytics
permite o acesso ao double degree com a
aston Business school.
3 permite o acesso ao double degree com a
lancaster university Management school.

Ciências da educação

dIreIto

lICenCIaturas
Mestrados
doutoraMentos

eduCação e
psIColoGIa

faculdade de

teoloGIa

teologia

www.candidaturas.porto.ucp.pt
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Boas-vindas da
Presidentedo Centro
Regional do Porto
da Universidade
Católica Portuguesa
É com muito gosto que a Universidade Católica Portuguesa – no Porto – integra, a
partir de 2018, o grupo de Universidades
organizadoras da FINDE.U.
Acreditamos que juntos conseguiremos
contribuir para que a região em que estamos implantados, o Norte de Portugal
e Galiza, seja mais forte, se torne cada
vez mais atrativo às oportunidades de
negócio, de desenvolvimento local e aos
jovens. Queremos contribuir para que os
nossos alunos e diplomados encontrem,
mais e melhores oportunidades de trabalho nesta grande região.
Tudo fazemos para que se preparem para
o mundo: para os mercados nacional e internacional, europeu, americano, asiático
e africano! Porém, queremos que seja cada
um a procurar o que pretende e que essas
pretensões sejam igualmente encontradas
na região do Norte de Portugal e Galiza.
Por isso, nos juntamos a esta grande iniciativa, querendo contribuir para esta afirmação regional sem regionalismos, mas
sim como uma manifestação de um mundo aberto que também se reconhece nas
suas fronteiras mais próximas.
A associação com a Universidades do Porto, de Trás-os-Montes e Alto Douro e com
a Universidade de Vigo é para nós uma
excelente oportunidade de alicerçar laços
antigos e frutíferos.
Convidamos todos os nossos alunos e
diplomados a aproveitarem a FINDE.U
2018 e a manterem-se a par de todas as
iniciativas que desde há tantos anos a
Católica no Porto leva a cabo no domínio
da empregabilidade.
14

Convidamos a visitar-nos todos quantos
ainda não conhecem a oferta formativa
Universidade Católica Portuguesa, no Porto - flexível, abrangente, especializada e
adaptada a todas as fases de vida.
Enquanto Universidade, cumpre-nos criar
condições para que a empregabilidade
seja assumida como dinâmica capaz de
mobilizar competências técnicas, pessoais e sociais, focando-se nos mercados de atividades diversificados de hoje,
permitindo uma preparação sólida para o
amanhã que ainda não conhecemos.
A cada um caberá encontrar a motivação
e a energia para procurar e aproveitar
tudo quanto lhe é disponibilizado para
fazer e continuar a desenhar… o seu próprio percurso!
Boa sorte! E contem sempre connosco!
Isabel Braga da Cruz
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APROVEITA A TUA VISITA

Tem em consideração que o propósito de ir a uma Feira de Emprego não é pedir trabalho, mas sim
estabelecer relações que podem levar-te a um emprego. Tal como as empresas que estão neste
tipo de eventos preparam cuidadosamente a sua participação, também tu te deves preparar.

ANTES DA VISITA
• Decide que possíveis empresas são prioritárias e pesquisa sobre elas (tamanho, valores…).
Assim terás dados úteis para falar com o pessoal de recursos humanos.
• Prepara uma breve apresentação sobre a tua
possível contribuição e questões que demonstrem o teu interesse.
• O teu CV e carta de apresentação devem ser
integrados num único documento e copiados
num cartão. Devem refletir quem és e qual é o
teu objetivo profissional.
• Veste roupa adequada e chega com tempo.
Cada visita pode ser uma entrevista de emprego. Prepara os conselhos para que cada entrevista seja bem-sucedida.
DURANTE A VISITA
• Considera todos aqueles que também estão
à procura de emprego como pessoas de grande
valor para a tua rede de contactos.
• Cumprimenta, mantém contato visual, fala
com as pessoas do stand, pergunta o que achares necessário. Mostra o teu interesse na empresa e na tua profissão. Deves ser breve, pois
outros estão à espera da sua vez. Respeita a
sua privacidade.
• Se vais com um grupo de amigos(as), espera a
tua vez para falar. Todos os membros do grupo
devem ter oportunidade de falar, mas sem se
repetirem nem se atacarem para quererem parecer mais importantes.

16
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• Leva brochuras ou qualquer outro tipo de informações que a empresa ofereça. Um exemplar de cada é suficiente.
• Sorri, mantém a calma, não desesperes se tiveres de esperar na fila.
• No final de cada visita, anota informações
da vaga, da empresa e do seu representante e
também a impressão geral com que ficaste.
APÓS A VISITA
• Se não conseguiste falar com alguma das empresas que selecionaste, tenta contactar com o
seu serviço de recursos humanos.
• Pergunta se a vaga ainda está disponível e
oferece-te para uma entrevista. Podes enviar
um novo CV e carta de apresentação adaptados
à empresa e à vaga pretendida.
• Organiza todo o material que reuniste. Pode
ser útil em futuros processos de procura de emprego ou para preparar a entrevista de seleção.

DEIXA UMA BOA IMPRESSÃO EM CADA VISITA.
É A MELHOR FORMA DE TE DIFERENCIARES.
AS FEIRAS DE EMPREGO NÃO SÃO APENAS
PARA JOVENS RECÉM DIPLOMADOS.

APROVEITA A TÚA VISITA

Lembra que o propósito de ir a unha feira de emprego non é pedir traballo, senón establecer relacións que poderían levarche a un emprego, e igual que as empresas que asisten a este tipo de
eventos preparan coidadosamente a súa participación, tamén tí tes que facelo.

ANTES DA VISITA
• Decide que posibles empresas son prioritarias
e investiga sobre elas: tamaño, valores... Así
terás datos moi útiles para falar co persoal de
recursos humanos.
• Prepara unha breve exposición acerca do que
podes achegar, así como preguntas que demostren o teu interese.
• O teu curriculum vitae e carta de presentación
serán cargados como un único documento nunha tarxeta. Reflicte quen es e cal é o teu obxectivo profesional.
• Vístete adecuadamente e vai con tempo.
Cada visita a unha caseta pode ser unha entrevista de traballo. Prepárate os consellos para
realizar con éxito unha entrevista.
DURANTE A VISITA
• Considera ás persoas que buscan emprego
como contactos de moito valor para o teu networking.
• Saúda, mantén o contacto visual, pregunta e
fala co persoal da caseta. Demostra o teu interese pola empresa e pola túa profesión. Se
breve, outras persoas están esperando a súa
quenda. Respecta a súa privacidade.
• Se vas cun grupo de compañeiros/as, respecta as quendas para falar, debedes expresarvos todos os membros do grupo, pero sen
repeticións nin con ataques para parecer mais
importantes.

• Leva folletos ou calquera outro tipo de información que ofreza a empresa. Cun exemplar é
suficiente.
• Sorrí, mantén a calma, non te desesperes se
hai que gardar cola.
• Ao finalizar cada visita anota información sobre o posto, a empresa e o seu representante,
así como da impresión xeral que che causou.
DESPOIS DA VISITA
• Se non contactases con algunha das empresas que seleccionaches, trata de contactar co
seu departamento de RR.HH.
• Realiza un seguimento para preguntar se o
posto segue dispoñible e ofrecerte para unha
entrevista.
• Podes enviar un novo curriculum vitae e carta
de presentación adaptados á empresa e posto
solicitado.
• Organiza todo o material que recompiles, pode
ser útil en futuros procesos de procura de emprego ou para preparar a entrevista de selección.

DEIXA PEGADA EN CADA VISITA, É A MELLOR
FORMA DE DIFERENCIARTE.
AS FEIRAS DE EMPREGO NON SON SÓ PARA
RECENTEMENTE TITULADOS.
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DICAS PARA UM
CURRÍCULO PERFEITO

O seu CV deve ser o seu cartão-de-visita, deve fazer a diferença entre um convite para uma entrevista ou uma resposta a dizer que não foi selecionado. Portanto, por onde começar? Como transformar o seu CV numa arma eficaz?

1. O tamanho
Tente reduzir o seu CV a duas folhas, começando por economizar nos dados pessoais.
Coloque apenas: Nome completo | Email
(sem erros e um email profissional) | Telefone de contato | Endereço do seu perfil
em redes profissionais, como o LinkedIn (se
tiver). Evite incluir o perfil em redes sociais
pessoais | Cidade onde mora | Idade ou data
de nascimento (opcional)
2. Deve estar bem organizado e com boa
aparência gráfica
Se não for designer, artista ou arquiteto,
ou de áreas afins (que geralmente usam
os portefólios), procure dividir o seu CV em
secções claras (ex. dados pessoais, formação, experiência profissional, observações,
etc.) A simplicidade é o melhor caminho:
não procure inventar formatos nem exagere
em termos difíceis, mas o CV deve ter uma
aparência gráfica que o torne mais legível e
o texto deve estar livre de erros ortográficos.
3. Dê exemplos concretos e as suas
realizações
Use verbos ativos, por ex.: organizar, presidir,
conseguir, controlar, alcançar. Não escreva
frases longas nem bonitas, mas evidencie ou
dê exemplos concretos – de espírito de equipa, facilidade de contacto, saber estar em
público, etc.
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4. Sinceridade e honestidade
Ao mentir no seu CV arrisca-se a ser apanhado mais cedo ou mais tarde e às prováveis
consequências negativas, para além de perder a hipótese de ficar com o emprego. Cada
CV que envia deve ser o seu passe de entrada
para uma entrevista ou, mais além, para o
recrutamento.
5. Informações relevantes
Refira toda as informações que destaquem
as suas mais-valias e aumentem as possibilidades de obter uma entrevista. O facto de
organizar todos os anos um festival de bolachadas não interessa quando se candidata
para a função de Web Designer. Já, em contrapartida, se quiser trabalhar numa agência
de organização de eventos, a informação
torna-se relevante.
Defina o seu CV de acordo com o emprego
para o qual se candidata: mostre que conhece a empresa.
a) Descreva a sua formação
Deve ser redigida de forma sucinta. Organize-a sempre do curso mais recente para o
mais antigo.
Ex.: modalidade do curso | título do curso |
instituição | local | período da sua realização (indique se está concluído ou ainda em
conclusão).

b) Faça um resumo das suas qualificações e
esmere-se na descrição da sua experiência
profissional
Use poucas palavras, refira as suas principais qualificações, descreva as suas áreas de
atuação mais relevantes – das mais atuais
às mais antigas – e qual o seu papel em cada
uma delas.
Ex.: nome da empresa onde trabalha ou trabalhou | período no qual trabalhou (trabalha)
nesta empresa | breve descrição da empresa
| último cargo ocupado ou função realizada |
descrição das suas atividades nesta empresa.
Ex.: Jornal X: produção de conteúdos para
as redes sociais, experiência em publicidade, definição de campanhas e planeamento
de custos.
c) Cursos e outras atividades
Se possui cursos técnicos, outras experiências ou participação em eventos que possam
influenciar a sua seleção para a vaga, resuma
em poucas palavras a informação, não esquecendo: o título, a instituição, o local e a data.

13
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CONSELLOS PARA
UN CURRÍCULUM PERFECTO

O teu curriculum debe ser o teu cartón de visita e marcar a diferenza entre unha invitación a unha
entrevista ou unha resposta dicindo que non fuches seleccionado. Por onde empezar? . Como converter o teu curriculum nunha arma eficaz?

1. Tamaño
Tenta reducir o teu curriculum a dúas follas,
empezando por aforrar espazo nos datos
persoais. Basta indicar: Nome completo | Correo electrónico (sen erros e un correo electrónico profesional) | Teléfono de contacto |
Dirección do teu perfil en redes profesionais
como LinkedIn (evita incluír o teu perfil persoal de redes sociais) | Cidade onde vives |
Idade ou data de nacemento (opcional)
2. Ben organizado e con boa aparencia
gráfica
Se non es deseñador, artista ou arquitecto
ou de áreas relacionadas (que a miúdo usan
portfolios), tenta dividir o teu curriculum
en seccións claras (por exemplo, datos persoais, educación, experiencia profesional,
observacións, etc.). A sinxeleza é o mellor
camiño. Non inventes formatos nin abuses
de termos difíciles. O aspecto gráfico debe
ser sinxelo para que sexa mais doado de ler e
non debe ter faltas de ortografía.
3. Ofrece exemplos concretos e como os alcanzaches
Usa verbos activos, por exemplo: organizar,
presidir, conseguir, controlar, alcanzar. Non
escribas frases longas nin bonitas, pero
mostra ou dá exemplos concretos: espírito
de equipo, facilidade de contacto, saber estar en público, etc.
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4. Sinceridade e honestidade
Ao mentir no teu curriculum, arríscaste a que
che pillen, tarde ou cedo, e pode levar consecuencias negativas, ademais de perder a
oportunidade de conseguir o traballo. Cada
curriculum que envíes debe ser o camiño
cara a unha entrevista ou a contratación.
5. Información relevante
Refire toda a información que destaque a
túa valía e que aumente a posibilidade de
obter unha entrevista.
O feito de organizar todos os anos un festival de galletas non é importante se queres
presentarte a unha función de Disenador
Web. Pola contra, se queres traballar nunha
axencia de organización de eventos, a información adquire relevancia. Adapta o teu curriculum en función ao traballo que queres e
demostra que coñeces a empresa.
Adapta o teu curriculum en función ao traballo que queres e demostra que coñeces a
empresa.
a) Describe a túa educación
Debes redactar de forma sucinta. Usa sempre a orde de máis recente a máis antigo.
Por exemplo: Titulo da carreira | Institución |
Cidade | Período de realización (se acabaches
ou se aínda estas estudando).

b) Fai un resumo das túas cualificacións
e esmérate na experiencia profesional
Usa poucas palabras, indica as túas cualificacións máis relevantes, describe as áreas
de actuación, desde as máis actuais ás máis
antigas, as máis relevantes, e o teu papel en
cada unha delas.
Exemplo: Nome da empresa | Período no que
traballaches/traballas nesa empresa | Breve
descrición da empresa | Último posto ocupado ou función realizada | Descrición das túas
actividades nesa empresa.
Exemplo: Xornal X: Produción de contidos
para as redes sociais, experiencia en publicidade, definición de campás e planificación
de custos.

c) Cursos e outras actividades
Se tes cursos técnicos, outras experiencias
ou participaches en eventos que promovan
a praza, resume en poucas palabras a información, sen esquecer: título, institución,
lugar e data.
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7 ELEMENTOS CHAVE PARA
CRIAR UM PITCH PODEROSO

O pitch uma apresentação pragmática com duração de 3 a 5 min, que visa cativar a “plateia” acerca
da ideia/negócio apresentada ou até de autopromoção.
Esta técnica deve ser aplicada de modo a ajudar-te a ter uma comunicação muito mais assertiva,
positiva, objetiva e efetiva, cumprindo os 3 A´s da comunicação: Comunicar com Atenção, Autenticidade e Atitude.

1º.

5º.

Define o teu tema - a tua Proposta de Valor e o objetivo que pretendes alcançar.

Faz perguntas ao público para o envolveres,
lança-lhes um desafio;

2º.

6º.

Visualiza positivamente como te queres sentir
enquanto fazes o teu pitch. Lembra-te que
não há uma 2º. oportunidade para causares
uma primeira boa impressão;

Utiliza a regra do nº. 3 (3 pontos a desenvolver
sobre o tema) com frases curtas, palavras
simples;

3º.
Partilha evidências, aprendizagens, experiências, interesses, estudos, exemplos para tornares o teu discurso mais cativante, impactante
e credível;

7º.
Sumaria e reforça os teus pontos-chave, aceita
o feedback construtivo da audiência e deixa os
teus contactos.

4º.
Utiliza metáforas e o humor
(mas com cuidado);

Sofia Andrade
Psicóloga,Coach Vocacional e Carreira,
Formadora e Consultora en Carreira GPS Gestão de Pessoas para o Sucesso
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7 ELEMENTOS CLAVE PARA

CREAR UN PITCH PODEROSO

O pitch é unha presentación práctica cunha duración de 3 a 5 min, co obxectivo de cautivar á audiencia sobre a idea/negocio presentada ou coa finalidade de facer autopromoción.
Esta técnica debe ser aplicada de xeito que che axude a ter unha comunicación moito máis asertiva, positiva, obxectiva e efectiva, cumprindo os 3 A´s da comunicación: Comunicar con Atención,
Autenticidade e Actitude.

1º.

5º.

Define o teu tema - a túa Proposta de Valor e o obxectivo que pretendes alcanzar.

Fai preguntas ao público para o implicalo,
proponlles un desafío;

2º.

6º.

Visualiza positivamente como che queres
sentir mentres fas o teu pitch. Lembra que non
hai unha 2º. oportunidade para causares unha
primeira boa impresión;

Utiliza a regra do nº. 3 (3 puntos a desenvolver sobre o tema) con frases curtas, palabras
simples;

3º.
Comparte evidencias, aprendizaxes, experiencias, intereses, estudos, exemplos para que o
teu discurso sexa máis atractivo, impactante
e crible;

7º.
Resume e reforza os teus puntos clave, acepta
o feedback construtivo da audiencia e deixa os
teus contactos.

4º.
Utiliza metáforas e o sentido do humor
(con coidado);

Sofia Andrade
Psicóloga,Coach Vocacional e Carreira,
Formadora e Consultora en Carreira GPS Gestão de Pessoas para o Sucesso
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118
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140
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MESOSYSTEM SA			152
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4POR4
– CREATIVE AGENCY

A 4por4 – creative agency, é uma empresa que
opera na área das novas Tecnologias de Informação e Comunicação, com especial enfoque
para atividades de desenvolvimento de produtos e serviços na área Web, Multimédia e
Design de Comunicação. Numa simbiose equilibrada entre a utilização das novas tecnologias
e a vertente humana intrínseca à criatividade,
a 4por4 apresenta soluções atuais, diferenciadoras, responsáveis e ajustadas aos requisitos
apresentados. A 4por4 congrega esforços e partilha experiências no sentido de satisfazer sempre as necessidades dos seus clientes. É por isto
que possuí uma equipa estável e experiente que
prima pelo profissionalismo, eficiência, qualidade e inovação, pronta para ajudar a incrementar valor e notoriedade a qualquer empresa.

VAGAS PLAZAS PLACES 2
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Frontend developer;
· Backend developer.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes

www.4por4.pt
CONTACTOS
+351 229 383 193
info@4por4.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Nuno Salvador
Até 31 de julho de 2018
Envio de C. Vitae e teste prático.
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ABANCA
– PRIMER GRUPO
FINANCIERO DEL
NOROESTE ESPAÑOL
www.empleo.abanca.com

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres)

CONTACTOS
+34 681 188 303
captaciontalento@abanca.com

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados
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ABYSSAL

Abyssal is a software engineering company
with more than 7 years of experience in developing and implementing proprietary software
solutions for the offshore industry. The company provides several software and hardware
solutions for the different phases of an offshore capital project. Abyssal´s global reach
and remote nature allow the company to better
serve its customers at any location in the globe.

https://abyssal.eu/
CONTACTOS
+351 938 094 706
info@abyssal.eu

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Quality Assurance Engineer;
· Web/Full Stack Developer;
· Machine Learning & Computer

Vision researcher,
Technical Artist;
Software Engineer
(C++/ Unreal Engine and C# Desktop and Web);
3D Generalist.

·
·
·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Lino Pires
hr@abyssal.eu
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ACCENT JOBS
FOR PEOPLE
PORTUGAL, UNI., LDA.
A empresa dedica-se à seleção de candidatos
para recrutamento direto na Bélgica pela empresa mãe.
A Accent Jobs For People - com sede em Roeselare – engloba uma ampla extensão de serviços
de RH, incluindo pessoal a longo e curto prazo,
outsourcing e consultoria de RH. A Accent tem
vindo a crescer, apresentando resultados impressionantes e continua determinada a expandir-se ainda mais no mercado interno belga mas
também no estrangeiro.
Em resultado dessa vontade de expansão surgiu
a Accent Jobs For People Portugal, que visa a colocação de mão-de-obra portuguesa na Bélgica.
A Accent concentra-se em oferecer postos de
trabalho temporário que possam levar a um
contrato sem termo para proporcionar uma
situação estável aos seus trabalhadores. A Accent procura, constantemente, o trabalho dos
sonhos dos seus trabalhadores e o colaborador
ideal para os seus clientes empresa.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Procuramos vários tipos de candidatos, desde
de perfis mais técnicos (soldadores, eletromecânicos, electricistas, programadores CNC,
mecânicos) a perfis de formação superior (engenheiros civis, engenheiros mecânicos, tecnologia da informática, dentistas, ...).

www.accent.jobs
CONTACTOS
+351 913 870 201
lc@pt.accent.jobs

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
candidaturas@pt.accent.jobs
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AEBA – ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DO
BAIXO AVE
A AEBA – Associação Empresarial do Baixo
Ave é uma associação de direito privado, sem
fins lucrativos, fundada a 12 de Abril de 2000
e reconhecida como entidade de Utilidade Pública, por despacho publicado em Diário da Republica, em 26 de Junho de 2012. As empresas
fundadoras da AEBA, pretenderam com este
projeto associativo criar uma estrutura capaz
de apoiar e representar as empresas e os empresários, de todos os sectores de actividade,
oriundos da região denominada de Baixo Ave,
abrangendo sobretudo os concelhos da Trofa,
Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão, Maia e Vila
do Conde.

VAGAS PLAZAS PLACES 2
(Licenciados)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.aeba.pt
CONTACTOS
+351 252 403 860
geral@aeba.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Nelson Dias
ndias@aeba.pt
recrutamento@aeba.pt
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AGÊNCIA NACIONAL
ERASMUS +
EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO
A Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação tem como missão assegurar a gestão do
Programa Erasmus+ nos domínios da Educação
e Formação. Este programa da União Europeia
para o ensino, formação e juventude será executado entre 01/01/2014 e 31/12/2020. No
domínio da Educação e Formação, o Programa
Erasmus+ visa melhorar o nível de competências e aptidões dos cidadãos europeus, criando
mais oportunidades de mobilidade para fins de
aprendizagem e simultaneamente reforçar a
ligação da educação e formação com o mercado de trabalho; fomentar a cooperação transnacional com vista ao aumento da qualidade,
inovação, excelência e internacionalização das
instituições de educação e formação;
O Centro Nacional Europass tem como missão
fazer a gestão e promoção dos documentos Europass, bem como assegurar a sua correta utilização.
O Europass é um conjunto de documentos,
criados para destacar as qualificações e competências de forma clara, eficaz e facilmente
compreensível, na Europa.
Os documentos Europass permitem usufruir de
um registo bem organizado dos conhecimentos, capacidades, competências e diplomas
adquiridos no país de origem ou no estrangeiro.
O Europass inclui 5 documentos, sendo dois deles a título individual e três a serem emitidos por
parte das entidades competentes e que permitem demonstrar de forma clara e transparente
os conhecimentos académicos, profissionais ou
linguísticos dos seus titulares de forma padronizada em todo o território europeu.

Os documentos a título individual incluem: Europass Curriculum Vitae e Europass Passaporte
de Línguas; os documentos a serem emitidos
pelas entidades competentes incluem: Europass Mobilidade; Europass Suplemento ao Certificado e Europass Suplemento ao Diploma.

www.erasmusmais.eu
www.europass.pt
CONTACTOS
+351 210 101 900
agencianacional@erasmusmais.pt
europass@erasmusmais.pt
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ALERT LIFE SCIENCES
COMPUTING

ALERT Life Sciences Computing (ALERT), established in 1999, is solely dedicated to the creation of an all-encompassing software solution
for the complete computerization of healthcare
in entire countries, HMOs, hospitals and primary care centers, all the way to the level of individual patient records.

www.alert-online.com
CONTACTOS
+351 228 328 980
human.resources@alert-online.com

VAGAS PLAZAS PLACES 30
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Java Software Developer;
· PLSQL Software Developer;
· Javascript Software Developer;
· Oracle DBA, System Administrator;
· Support Technician 24/7;
· Integration Consultant;
· Business Intelligence Developer;
· Project Manager.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
http://org-www.alert-online.com/job-opportunities
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ALERTA EMPREGO

Somos um portal de emprego de referência em
Portugal e a nossa missão é fazer a ponte entre
profissionais abertos a novas oportunidades de
emprego e empresas que precisam de recrutar.
Através das nossas soluções ajudamos milhares de candidatos e centenas de empresas a
optimizar os seus processos de recrutamento.

www.alertaemprego.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 5000
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Somos um portal de emprego generalista, pelo
que dispomos de ofertas para várias áreas.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CONTACTOS
+351 214 215 319
catia@alertaemprego.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
info@alertaempego.pt
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ALOFT, LDA

We are far more than a sole manufacture.
We’re a world-class team, passionate about
technical and performance footwear, with a
one-of-a-kind determination: to deliver the
best product possible.
We are well known for our technical expertise,
innovation and reliability, but we like to think
our customers come to us for one reason: because we love what we do.

www.we-aloft.com

VAGAS PLAZAS PLACES 6
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Comercial – Nível 6 (licenciatura);
· Eng.º Mecânico – Nível 6 (licenciatura);
· Técnico laboratorial – Nível 4;
· Mecânico e Reparador de Máquinas

Industriais – Nível 4;
Técnico de apoio administrativo – Nível 4.

·

CONTACTOS

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS

+351 229 371 116
rvidal@we-aloft.com

Estudantes, Diplomados e de Verão

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rh@we-aloft.com

Até 31 de dezembro de 2018
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ALTEN PORTUGAL

A ALTEN Portugal faz parte da multinacional
francesa ALTEN, empresa fundada em 1989,
que está cotada na bolsa com um market cap
de 2.5B€ e uma faturação anual de 1.9B€.
Prestamos serviços na área de consultoria de
engenharia e de tecnologia e, neste momento, contamos com cerca de 28 000 consultores
espalhados por mais de 22 países, alocados a
diferentes clientes e com diferentes projetos.
A ALTEN Portugal surge, no início de 2017,
através de um processo de internacionalização
e de crescimento biológico. E, neste momento, funcionamos com uma dinâmica de startup, inserida numa multinacional. Temos, de
momento, escritório em Lisboa (Parque das
Nações) e no Porto (Boavista), e atuamos em
diversos sectores como: Engenharia de Software; Engenharia das Telecomunicações;
Engenharia ligada à indústria farmacêutica;
Engenharia ligada ao Ramo Automóvel e Engenharia Aeronáutica.

VAGAS PLAZAS PLACES 100
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

www.alten.com
CONTACTOS
+351 215 842 574
joana.pais@alten.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recruitment@alten.pt
joana.pais@alten.pt
nathalie.madeira@alten.pt
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ALTEN SWEDEN AB

At ALTEN Sweden we develop and deliver
expertise for world-leading companies and
have a committed team of engineers and IT
consultants. Our customers are found in the
Energy, Telecom, Automotive, Life Science,
Pharmaceuticals, Defence & Aerospace and
other industries and we cover the whole product development cycle. We are a part of the Alten Group and have a workforce of over 28.000
in 20 countries. We believe that genuine commitment comes through freedom of choice
and the opportunity to have a say in one’s own
professional development. Our business model
offers that opportunity. This freedom of choice
enables us to offer our customers the very best
consultants, regardless of assignment.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Positions available within Telecom,
· Automotive,
· Life Science,
· Defence & Aerospace for mainly software
developers.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes

www.alten.se/en/
CONTACTOS
+46 335 34441
niclas.kark@alten.se

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
emma.ramsoywennergren@alten.se
Até 31 de dezembro de 2018
Apply via our webpage, mark your application with
“Job fair in Porto 2018”.
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ALTRONIX – SISTEMAS
ELECTRÓNICOS, LDA.

A Altronix – Sistemas Electrónicos, Lda é
hoje uma das maiores empresas nacionais a
operar na distribuição, comercialização e suporte de soluções nas áreas de identificação
de pessoas, codificação de produtos e mobilidade empresarial.
A Altronix disponibiliza uma ampla gama de
soluções tecnológicas que incluem impressoras
de etiquetas autocolantes, leitores código de
barras, terminais móveis de captura de dados,
cartões de plástico, sistemas de gestão de filas
de espera, software de mobilidade, gestão de
stocks, entre muitos outros produtos.
Com uma experiência de mais de 13 anos de
atividade, a Altronix tem recebido vários prémios e distinções. Destacamos a integração
nas “100 Melhores Empresas para Trabalhar em
Portugal”, o prémio Masters Capital Humano na
categoria de “Melhor Estratégia de Motivação e
Engagement dos Colaboradores” e a distinção
“Empresa Feliz 2018”. Inserida no projeto “Happiness Works, a Altronix ficou no “Top 10 das
Empresas Mais Felizes em Portugal”.

VAGAS PLAZAS PLACES 3
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Área Comercial

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.altronix.pt
CONTACTOS
+351 252 103 200
sandra.rente@altronix.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
info@altronix.pt
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ALUMÍNIOS CORTIZO

CORTIZO se posiciona en la actualidad como
referente europeo en la fabricación y distribución de perfilería de aluminio y PVC para
la arquitectura y la industria. La compañía se
distingue por completar internamente el ciclo
integral de producción. De este modo se garantiza el rigor en cada procedimiento y la calidad
de los medios y materias empleadas a lo largo
de todo el proceso. Fundición, extrusión de aluminio y PVC, lacado, anodizado, foliado, brillo
químico y mecanizado; así como la producción
de juntas, herrajes, poliamidas y panel composite, se realizan en centros productivos propios para optimizar la calidad final de todos sus
productos. EQUIPO HUMANO CORTIZO cuenta
con un equipo humano de más de 2.800 empleados, de diferentes nacionalidades y perfiles
profesionales, repartidos en más de 30 países.
El compromiso de la compañía es establecer las
bases para que el desarrollo profesional de todos sus empleados sea óptimo.

VAGAS PLAZAS PLACES 20
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Posiciones comerciales y técnico-comerciales
tanto nacionales como internacionales.
Posiciones técnicas vinculadas a nuestra Oficina Técnica del área de Arquitectura.
Posiciones técnicas vinculadas a la producción.
Puntualmente, posiciones de oficina vinculados al área de Finanzas, Administración, Legal,
Marketing, o de Asistencia Comercial.

·
·
·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.cortizo.com
CONTACTOS
+34 902 313 150

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Antía Blanco
seleccion@cortizo.com
A través de nuestra base de datos: cortizo.epreselec.
com A través del siguiente correo electrónico: seleccion@cortizo.com
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ANO – SISTEMAS
DE INFORMATICA E
SERVIÇOS, LDA.
A ANO - Sistemas de Informática e Serviços,
Lda. é uma empresa jovem, dinâmica e inovadora, com provas dadas nos mercados onde atua.
Criada em abril de 1994, esta software house
tem sede na cidade do Porto e escritórios em
São Paulo, no Brasil. A sua atividade assenta na
conceção, desenvolvimento e comercialização
de software, e respetivos serviços de implementação e consultoria. O setor público é o seu mercado principal e representa aproximadamente
70% do volume de negócio. Os restantes 30%
são realizados no setor privado, distribuídos
entre grandes e médias empresas, advogados,
bancos, seguradoras, serviços jurídicos, etc.
Os produtos que desenvolve abrangem oito
grandes áreas de negócio: - Gestão Documental
e Processual; - eGov - Governo Eletrónico; - eProcurement - Contratação Pública Eletrónica; Contraordenações e Multas de Trânsito; - Gestão
e Faturação para Utilities; - Monitorização do
Território; - Transcrição de Voz para Texto; - ERP
- Enterprise Resource Planning.

VAGAS PLAZAS PLACES 8
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Programador Júnior,
· Programador Java, Programador Python,
· Consultor em Tecnologias de Informação,
· Customer Care.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.ano.pt
CONTACTOS
+351 222 061 580

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recrutamento@ano.pt
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APTIV

Aptiv is making mobility real. We’re at the
forefront of solving mobility’s toughest challenges. We have the people, experience,
know-how and confidence to turn ideas into
solutions. Solutions that move our world
from what’s now to what’s next, while connecting us like never before. To us, nothing
is impossible when you have the people with
the passion to make anything possible. Mobility has the power to change the world, and
we have the power to change mobility.
Aptiv is a global technology company that
develops safer, greener and more connected
solutions, which enable the future of mobility. Headquartered in Dublin, Aptiv has
147,000 employees and operates technical
centers, manufacturing sites in 45 countries.
Our segment encompasses our deep expertise in software, centralized computing
platforms, advanced safety systems and
automated driving focusing on five areas:
Safety Electronics, Infotainment, User Experience, Autonomous Driving and Connectivity
& Security.

VAGAS PLAZAS PLACES 150
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· DESIGN ENGINEER
· ELECTRICAL HARDWARE (M/F)
· ELECTRICAL CAD DESIGN (M/F)
· SW DEVELOPER (M/F)
· IT&V ENGINEER (M/F)
· SYSTEMS ENGINEER (M/F)
· Current Product Engineer - Electrical (M/F)
ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.aptiv.com
CONTACTOS
+351 253 777 100

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
viviana.c.silva@aptiv.com
Até 31 de dezembro de 2019
http://goo.gl/9OPr29 Enviar email com CV em anexo
para: joana.enes@aptiv.com e viviana.c.silva@aptiv.com
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ARCA TELECOM

Arca. es una consultora de Telecomunicaciones
con un equipo de más de 450 profesionales y 15
sedes repartidas por toda España (entre ellas
Vigo, A Coruña, Santander, Bilbao, Valladolid,
Madrid). En estos veinte años en el mercado
el objetivo en Arca ha sido mantener siempre
un portfolio innovador que nos permita ofrecer
soluciones personalizadas a nuestros clientes
(principales Operadoras Telco y Grandes Empresas). Adaptarnos a los tiempos y a nuestros
clientes es lo que nos ha convertido en líderes
de los mercados en los que estamos presentes.
Somos parte de un grupo de empresas con presencia en los sectores de Telco, IoT, Energías
Renovables, y Aeroespacial. Ofrecemos trabajo
estable, de calidad, grandes retos y posibilidad
de crecimiento mediante planes de carrera.
Retribución flexible, oficina flexible, becas de
aprendizaje y salario competitivo. A lo que sumamos ser empresa digital, innovadora, socialmente responsable, preocupada por el medio
ambiente y acogedora.

VAGAS PLAZAS PLACES 15
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Ingenier@s de Telecomunicaciones con posibilidad de desarrollarse en las siguientes áreas:
Ingeniería de Infraestructura, Ingeniería de
Red, Ingeniería de Operaciones y Mantenimiento e Ingeniería de Servicios de Clientes.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.arcatelecom.com
CONTACTOS
+34 963 107 184

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rrhh@arcatelecom.com
Até 31 de dezembro de 2018
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ART3ARQ LDA
CENTURY 21
– IMOBILIÁRIA
O norte do país conta com uma loja Century21
e uma equipa de consultores imobiliários com
vasta experiência profissional, fortemente
motivados e com capacidade para prestar
o mais elevado nível de serviço para quem
procura vender, comprar, arrendar, projetar
ou construir um imóvel. Os responsáveis da
agência aportam uma experiência de vários
anos no mercado imobiliário, sobretudo nas
áreas de projecto e construção, valências que
permitem à Century21 Arquitectos prestar
serviços especializados e diferenciados também nestas áreas.
Prestamos um serviço profissional. Para cada
imóvel, oferecemos uma análise séria de
mercado, um plano de marketing rigoroso e
eficaz, bem como uma garantia de serviço.
Todos os nossos consultores são formados e
preparados para realizar este trabalho, e contam com o apoio e suporte não só de todas as
agências da rede, bem como da própria administração da Century21 Portugal.
Gondomar precisava de um serviço profissional
nesta área, e por isso sabemos que o que oferecemos neste concelho é totalmente inovador.

VAGAS PLAZAS PLACES 25
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Consultor(a) Imobiliário(a);
· Gestor de Clientes.

www.century21.pt/agencias/arquitectos
CONTACTOS
+351 912 274 575
arquitectos@century21.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
+351 224 008 810
Até 31 de dezembro de 2018

48

ASNORTE

Santalucía es una empresa líder en el sector.
Una gran compañía en la que estamos convencidos de que el crecimiento de nuestro negocio
nace de la calidad profesional y personal de
nuestros equipos y por eso, ofrecemos programas de formación que te permitirán adquirir
y potenciar las habilidades y conocimientos
necesarios para iniciarte en el mundo laboral
de la mano de una empresa llena de oportunidades. ¿Quieres futuro? Nosotros te lo damos!

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Exclusivo plan de prácticas – Puesto directo
como colaborador de la entidad

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

https://santalucia.es
CONTACTOS
+34 651 743 387
sheila.berzag@agencia.santalucia.es

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
sheila.berzag@agencia.santalucia.es
Riguroso proceso de selección en el que identificamos las
competencias especificas del candidato para garantizar
un puesto acorde a su persona.
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ASOCIACIÓN
INSERTA EMPLEO

Asociación Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE encargada de las gestión de intermediación laboral con empresas, formación,
desarrollo de competencias, asesoramiento,
etc..., para la empleabilidad de las personas con
discapacidad, con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo.

VAGAS PLAZAS PLACES 3
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.portalento.es
CONTACTOS
+34 667 154 742
miglesiasinserta@fundaciononce.es

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
www.portalento.es

Até 1 de outubro de 2018
Envio de “curriculum vitae”
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ATLAS COPCO

Atlas Copco is a world-leading provider of
sustainable productivity solutions. Customers benefit from our innovative compressors, vacuum solutions and air treatment
systems, construction equipment, power
tools and assembly systems. https://www.
atlascopcogroup.com/en/about-us

www.meetatlascopco.com

VAGAS PLAZAS PLACES 25
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
All available positions (English): http://www.
meetatlascopco.be/been/careerinbelgium

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CONTACTOS
+351 214 168 540
olivier.gustin@external.atlascopco.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Até 16 de dezembro de 2019
1° Via the jobsite: - http://www.meetatlascopco.be/
been/careerinbelgium
2° Via email for ICT positions: - olivier.gustin@external.atlascopco.com - teis.lamoen@be.atlascopco.com
- ana.martins@pt.atlascopco.com
3° Via email for Engineering positions: - nathalie.
smeets@be.atlascopco.com - teis.lamoen@be.atlascopco.com - ana.martins@pt.atlascopco.com
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AWAAKEN

www.awaaken.com

VAGAS PLAZAS PLACES 1
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

CONTACTOS
contactus@awaaken.com

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Full Stack. Net Software Engineer

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
joinus@awaaken.com

Até 21 de outubro de 2018
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BANCO BILBAO
VICZAYA ARGENTARIA

En BBVA damos servicio a 53 millones de clientes en más de 30 países. Una posición que
se ve reforzada con nuestros servicios de banca digital, que cada día hacen más fácil la vida
de nuestros clientes. Somos una empresa con
sólida posición de liderazgo y alta presencia
internacional en Europa, Estados Unidos,
América Latina y Asia. Estamos presentes
en más de 30 países y contamos con más de
100.000 empleados en todo el mundo.

www.careers.bbva.com/espana/es/

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
En BBVA queremos contar con gente como tú,
con talento, sana ambición y afán de superación. Gente que se esfuerza y cumple, siempre
de forma responsable. Que encara nuevos retos
con entusiasmo, quiere ganar y compite con
valentía. Queremos tu compromiso y tu creatividad y poder juntos transformar la sociedad de
forma positiva.

CONTACTOS
+34 916 258 136
becas@bbva.com

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

53

BANCO
MEDIOLANUM

Los Family Bankers® de Banco Mediolanum
son mucho más que asesores, son coach financieros que acompañan al cliente a lo largo de toda su vida. Son profesionales de las
finanzas autónomos con vocación emprendedora, actitud proactiva y con ambición de
crecer profesionalmente en un entorno flexible y dinámico. Responsables de asesorar al
cliente en todas las etapas de su vida a través
de una planificación financiera personalizada
para ofrecerle las soluciones que respondan
a sus necesidades, apoyándole en la toma
de decisiones de ahorro e inversión para que
consiga sus objetivos.

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Family Banker.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.familybanker.es
CONTACTOS
+34 673 228 399
seleccion@mediolanum.es

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Jaime Cameselle Bastos
Até 31 de dezembro de 2018
· Formación universitaria. · Clara orientación al cliente y a
la actividad del asesoramiento. · Se valorará certificación
oficial CNMV (Asesoramiento).
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LEROY MERLIN
– PORTUGAL

A Leroy Merlin é uma empresa multinacional francesa: pertence ao ADEO, o maior grupo
francês no sector internacional da Bricolage,
Construção, Decoração e Jardim: conta com
80000 colaboradores de 30 empresas implantadas em 12 países. A Leroy Merlin está presente em Portugal, desde 2003, com mais de
3000 colaboradores em 14 lojas implantadas
por todo o país, e encontra-se em expansão nos
próximos anos. QUEM SOMOS? Uma Equipa,
em que cada pessoa conta. Somos pessoas com
iniciativa, que tomam decisões e assumem as
suas responsabilidades. Porque potenciamos a
nossa capacidade de aprendizagem e queremos
ser cada vez melhores. Porque sabemos que criar valor é criar o futuro. Um futuro baseado na
excelência, que nos levará à melhoria contínua.
Somos os principais actores na construção do
nosso futuro, o futuro da nossa empresa.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
OPORTUNIDADES (M/F)

· CHEFE DE SECTOR
· RESPONSÁVEL DE SECÇÃO
· RESPONSÁVEL DE CAIXAS
E RELAÇÃO CLIENTE
RESPONSÁVEL DE SERVIÇOS
RESPONSÁVEL DE LOGÍSTICA
VENDEDOR
OPERADOR DE CAIXA E RELAÇÃO CLIENTE
OPERADOR DE LOGÍSTICA

·
·
·
·
·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.leroymerlin.pt
CONTACTOS
+351 214 166 708
catarina.g.geraldes@leroymerlin.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
www.leroymerlin.pt
www.linkedin.com/company/leroy-merlin-portugal
No processo de recrutamento, na Leroy Merlin valorizamos as competências de comunicação e relacionamento
interpessoal, a orientação ao cliente, a autonomia, a iniciativa, o empreendedorismo e a responsabilização, e sobretudo o espírito de inter-ajuda e de trabalho de equipa.
Procuramos pessoas com bom perfil de competências
e potencial, mas essencialmente com uma forte orientação para a relação ao cliente, vontade de aprender e de
se desenvolver e que possam crescer connosco e sustentar uma base de talento, face ao actual crescimento da
Leroy Merlin ao nível nacional e internacional.
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BEE PLAN, MARKETING
E SERVIÇOS LDA

Criamos Sonhos e Emoções
A Bee Plan começou o seu percurso em 1998 e
ano após ano tem vindo a criar e inovar o conceito de Natal.
Em 2004, procurando novos desafios, surge
a Bee Action, especializada na criação e realização de eventos.
• Criação e Maquetização de Projetos de Natal
• Concepção e Gestão de Eventos
• Produção
• Montagem
• Manutenção
• Desmontagem

VAGAS PLAZAS PLACES 2
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Designer e artes.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Diplomados

www.beegroup.com.pt
CONTACTOS
+351 229 942 426
geral@beegroup.com.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rh@beegroup.com.pt
Até 20 de outubro de 2018
Envio de CV
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BIG MAQ – SERVIÇOS
DE MAQUINAÇÃO DE
MOLDES, LDA
A empresa Big Maq tem como objetivo estratégico de médio e longo prazo a consolidação da sua
posição no mercado como prestador de serviços
na área da maquinação de moldes metálicos
para a indústria automóvel, aeronáutica, eólicas, entre outras. Este objetivo tem por base a
sustentação e o alargamento da sua internacionalização. Para tal, a firma tem a necessidade
de implementar um sistema de garantia de
qualidade, assim como monotorização de ferramentas e controlo do processo produtivo, e
também integrar novos equipamentos e ferramentas de alta performance que permitam uma
diferenciação e mais-valia em relação à concorrência nacional e internacional. Nesse sentido, a
empresa pretende integrar nos seus quadros 2
jovens formados em engenharia da Produção/
Mecânica ou Gestão Industrial que lhes permita
a integração neste tipo de indústria. Numa fase
inicial o objetivo será o proporcionar o desenvolvimento de competências profissionais e a
inserção na vida ativa; dar a oportunidade aos
candidatos de porem em prática os conhecimentos adquiridos na formação académica; possibilitar a execução de atividades relacionadas com
a sua área de formação; proporcionar a oportunidade de desempenhar funções concretas
em contexto de trabalho sob a orientação de um
tutor; desenvolver hábitos de trabalho, espírito
empreendedor e sentido de responsabilidade
profissional; e, por fim, dar a conhecer a organização empresarial.

CONTACTOS
+351 256 928 232
geral@bigmaq.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 2
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· ESTÁGIO – Engenheiro(a) de Produção

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS

www.bigmaq.pt
geral@bigmaq.pt
Até 31 de dezembro de 2018
Envio de CV
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BORGWARNER
EMISSIONS SYSTEMS
SPAIN, S.L.
Tecnologías que proporcionan ahorro en
combustible, reduce emisiones y proporciona
gran rendimiento a nuestros vehículos - BorgWarner lo hace posible
Como proveedor líder de automoción, desarrollamos soluciones innovadoras. Nuestros
productos se pueden encontrar en motores
de gasolina, diésel, híbridos y vehículos
eléctricos puros, así como en aplicaciones
comerciales y maquinaria pesada. A través
de nuestro compromiso continuo con la innovación, BorgWarner ofrece soluciones
respetuosas con el medio ambiente que mejoran el confort de conducción, el rendimiento y la fiabilidad.

VAGAS PLAZAS PLACES 6
(Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Máster Mecatrónica,
· Grados y Máster de Electrónica
y/o Telecomunicaciones

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.borgwarner.com
CONTACTOS
+34 986 468 302
vigoreception@borgwarner.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
avarela@borgwarner.com
Las prácticas de grado se publicarán en el sistema EEI
Para las becas, se publicarán en la web de BorgWarner y
se podrá acceder también por LinkedIn o por mail, indicando en el asunto Candidatura de FindeU
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BORGWARNER
EMISSIONS SYSTEMS
PORTUGAL
A BorgWarner é uma multinacional norte
americana com headquarters em Auburn
Hills, Michigan. Líder de mercado e parceira dos clientes da indústria automóvel em
todo o mundo, com 5 áreas de negócios: Turbos, Morse, Emissions & Thermal Systems,
Transmissions e PowerDrive Systems, em 67
localizações (fábricas, centros de desenvolvimento e escritórios de vendas) em 18 países.
Em Portugal, a BorgWarner está em Viana do
Castelo com uma unidade produtiva da área
de negócios Emissions & Thermal Systems,
na qual são desenvolvidos e produzidos
componentes como Coolers EGR, Válvulas
EGR, Tubos EGR, Módulos EGR, Módulos de
Controlo para Velas de Incandescência e o
E-Booster para clientes da indústria automóvel de ligeiros de passageiros, commercial
diesel e heavy dutty.

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Manufacturing & Quality Technician;
· Manufacturing & Quality Engineer;
· Applications Engineer;
· Maintenance Technician;
· Supplier Development Engineer;
· Administrativos de Logistica-MRP Controllers
ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.borgwarner.com
CONTACTOS
+351 258 249 200

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
smiranda@borgwarner.com
Cv e carta de motivação para: borgwarner.com\careers;
smiranda@borgwarner.com; LinkedIn; correio.
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CALZEDONIA
PORTUGAL, LDA

A CALZEDONIA Group, multinacional no ramo do
retalho de moda, é especialista em meias, moda
de praia e roupa intima. Fundada em Itália em
1987, a empresa estabeleceu, em 30 anos, uma
rede com mais de 4500 lojas, em 45 países, com
lojas em grandes cidades como Milão, Roma,
Paris, Londres, Moscovo, Barcelona, Hong Kong,
Nova York e mais de 33.000 colaboradores em
todo o mundo. A rede do Grupo continuará a
crescer de acordo com um programa de abertura
de novas lojas por todo o mundo.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

http://careers.calzedoniagroup.com/
pt-PT/home/
CONTACTOS
+351 912 895 027
claudia.saragoca@calzedonia.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
http://careers.calzedoniagroup.com/pt-PT/
home/
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CÂMARA MUNICIPAL
DE GAIA

Gaia é o terceiro município mais populoso do
país (300 000 habitantes) e reconhecido internacionalmente pelas empresas de vinhos
do Porto e do Douro, indústria automóvel,
vidreira e de componentes eletrónicos, pelos
seus artistas (músicos, pintores, escultores
e arquitetos), e pelas atividades turísticas
que acolhem por ano milhares de visitantes.
Gaia é uma cidade que tem pela sua frente
um enorme potencial de desenvolvimento. A
Câmara Municipal de Gaia acolhe anualmente estágios curriculares/académicos e lançou
em 2018 o Programa Municipal de Estágios
Remunerados.

VAGAS PLAZAS PLACES 10
ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.cm-gaia.pt
CONTACTOS
+351 223 742 400
juventude@cm-gaia.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recursoshumanos.cm@cm-gaia.pt
Programa Municipal de Estágios Remunerados; Estágios
Curriculares/Académicos.
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CÂMARA MUNICIPAL
DE GONDOMAR

O Gabinete de Formação e Emprego da Câmara
Municipal de Gondomar existe com o objetivo
de procurar respostas de formação e emprego
para os munícipes que a ele recorrem. Assenta
numa política de formação, emprego e solidariedade para o desenvolvimento do concelho,
assumindo fatores de igualdade, oportunidade
e inclusão social. A atividade do gabinete, ao
nível da empregabilidade, consiste na procura de respostas para o mercado de trabalho,
através de: Orientação de jovens para ofertas
de formação; Orientação de desempregados
para ofertas de formação e emprego; Estabelecimento de contactos e visitas com as empresas
para conhecimento das ofertas de emprego;
Aconselhamento e orientação para a criação do
próprio negócio, em articulação com o Gabinete
do Empresário e os meios e recursos existentes
no município.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.cm-gondomar.pt
CONTACTOS
+351 224 660 500
formacao.emprego@cm-gondomar.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
As constantes nos meios de comunicação e
no sítio da internet do município.
Para estudantes e diplomados. São aceites estágios para
diversas funções da câmara municipal. O recrutamento
está dependente da abertura de concursos.
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CÂMARA MUNICIPAL
DE VIANA DO CASTELO

www.cm-viana-castelo.pt

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados)

CONTACTOS
+351 258 809 380
geral@cm-viana-castelo.pt

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
pessoal@cm-viana-castelo.pt
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CAMBRIDGE
ASSESSMENT
ENGLISH
Los certificados de Cambridge English son
aceptados por más de 20.000 universidades y
numerosas organizaciones líderes como Telefónica, Banco Santander, Banco de España y
MAPFRE. Nuestros exámenes pueden ayudarte a acceder a la educación superior, mejorar
tus oportunidades laborales y, gracias a su
reconocimiento internacional, aumentar las
opciones a tu alcance tanto de estudio como
de trabajo. Somos tu Centro Examinador!

www.rosaliadecastroexams.com
CONTACTOS
+34 604 021 825
crm.cambridge@escolarosaliadecastro.edu.es
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CARREIRA GPS
– GESTÃO DE PESSOAS
PARA O SUCESSO
O Carreira GPS - Gestão de Pessoas para o Sucesso é uma marca que promove o desenvolvimento de competências e planeamento da
carreira através de coordenadas que orientam
os(as) alunos(as) universitários numa viagem
de desenvolvimento pessoal. Terminar o Ensino Superior e sair para o mercado de trabalho,
o que sei sobre ele? O que é o mercado procura? Numa fase de terminar a carreira como estudante como posso entrar para o mercado de
trabalho? Chegou o momento para pensares e
preparares o TEU futuro! Qualquer projeto precisa de planeamento é preciso desenhar/definir
a direção certa para vencer. Com este programa
o objetivo principal é, através do Coaching de
Carreira: Consciencializar para a importância do
desenvolvimento pessoal, das soft skills (competências) mais valorizadas, da relação entre
a comunicação e a gestão emocional e do conceito de “empreender”, como uma necessidade
real e atual num mercado altamente competitivo. Faz o check-in connosco!

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
O Carreira GPS - Gestão de Pessoas é uma empresa prestadora de serviços que tem como
objetivo ajudar os estudantes a integrarem o
mercado de trabalho com mais confiança e conhecimento. Desenvolve igualmente projetos na
área da educação, pelo que, poderá haver a possibilidade de contratar licenciados nesta área.

CONTACTOS
+351 917 105 480
carreiragps@gmail.com
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CELFINET

We are a mobile networks engineering provider,
offering a suite of outstanding Products that
increase efficiency in network management as
well as delivering Expert Services for Mobile Operators. We are a trusted technology partner to
some of the world’s leading mobile operators,
enabling them to extract maximum value from
their Radio Access Network. We offer a family
of proprietary software solutions and a suite of
engineering services that bring end-to-end values to mobile operators. The foundation for our
engineering solutions is our VISMON software
environment, a virtualized advanced radio network management platform.

www.celfinet.com

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
CELFINET is currently looking for qualified candidates to fill QA automation positions in its
Lisbon and Porto offices; CELFINET is currently
looking for qualified candidates to fill Software
Development (CI/CD) positions in its Lisbon and
Porto offices; CELFINET is currently looking for
qualified candidates to fill Infrastructure Automation Engineer positions in its Lisbon and
Porto offices;

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CONTACTOS
+351 915 984 680
renata.dardis@celfinet.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Renata Dardis
joinus@celfinet.com
Até 29 de outubro de 2018
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CELFOCUS
– SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS PARA
TELECOMUNICAÇÕES, SA
Celfocus delivers high-tech transactional
solutions and products, consulting and technology services, system integration and managed services. Founded in 2000, Celfocus is
a joint venture of Vodafone Portugal, a fully
owned subsidiary of Group Vodafone, and
Novabase, the largest Portuguese IT listed
on the Euronext Lisbon Stock Exchange. We
develop and implement technology solutions
that help Communication Service Providers
(CSPs) undergo Digital Transformation, by
delivering a full fledge Telco Asset based on
components that address CSPs’ most complex, mission-critical issues. Our methodology is tailored to reduce risk in IT projects and
achieve the 100% success rate. We have a
solid vision of what does and doesn’t work,
based on two pillars: our customer centric
architecture and our evolving reusable components (using our own technology or assembling technology from other vendors).

VAGAS PLAZAS PLACES 30
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Developers; Testers, Team leaders; Analysts;
Project Management; Software Architects

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.celfocus.com
CONTACTOS
+351 213 836 300 / 01
info@celfocus.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
hiring@celfocus.com
Até 31 de dezembro de 2018
Candidatura: presencial; e-mail, candidatura espontânea.
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CELOPLÁS

A Celoplás, Plásticos para a Indústria S.A. fundada em 1989 conta hoje com uma área de total de
25 000 m2 e 11 500 m2 de área coberta. Dispõe
de uma equipa com mais de 160 trabalhadores,
laborando 24 horas por dia, 7 dias por semana e
um parque com mais de 70 máquinas de injeção.
A Celoplás projeta, desenvolve e fabrica, através
do processo de moldação por injeção e micro
injeção, mais de 200 milhões de componentes
técnicos de elevada precisão por ano, utilizando
mais de 200 tipos diferentes de materiais termoplásticos, termoendurecíveis e silicones, para
as indústrias automóvel, eletrónica, elétrica, ótica, construção, médica e outras.
A par desta atividade, a Celoplás também desenvolve e produz componentes à escala micro,
utilizando as mais recentes tecnologias de micro-maquinação e micro-moldação.
A Celoplás aposta na formação permanente
dos seus Recursos Humanos, na qualidade
dos seus produtos, na inovação de processos
e produtos, reforçando a competitividade, sendo hoje reconhecida como uma referência europeia no desenvolvimento e na produção de
componentes e nos clusters de alta tecnologia,
utilizando materiais poliméricos.

VAGAS PLAZAS PLACES 5
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Engenharias de: Polímeros, Materiais, Mecânica,
Eletrónica, Eletrotécnico, Sistemas, Manutenção.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes

www.celoplas.pt
CONTACTOS
+351 252 960 060
rh@celoplas.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rh@celoplas.pt
Envio de CV
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CENTRO TECNOLOGICO
DE AUTOMOCION
DE GALICIA
El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, CTAG, es una entidad creada para ofrecer
soluciones tecnológicas avanzadas al sector
del automóvil. Apoya a las industrias del sector en general en su modernización y adaptación a las nuevas tecnologías en sus productos
y procesos de fabricación, así como soporte
tecnológico a nivel mundial. Los equipos de
trabajo son multidisciplinares, equipos técnicos con distintos perfiles académicos para
lograr ser más competitivos y con una gran
capacidad de dedicación al cliente. El Centro
dispone de 4 Divisiones Técnicas en las que se
encuadran un 80% de personas tituladas en
ingeniería y unas modernas instalaciones dotadas de la última tecnología. Además, CTAG
está reconocido como Centro Tecnológico por
el Ministerio de Economía y Competitividad y
tiene alianzas estratégicas con otros centros
tecnológicos. También participa en asociaciones nacionales y europeas como STA, Ertico,
Sernauto, etc.

VAGAS PLAZAS PLACES 15
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· INFORMATICA-PROGRAMADORES
· INFORMATICA-BIGDATA
· INFORMATICA-GENÉRICO
· TELECOMUNICACIONES-SEÑAL
· TELECOMUNICACIONES-TELEMATICA
· TELECOMUNICACIONES-SISTEMAS DE TELE
COMUNICACION
TELECOMUNICACIÓN-GENÉRICO
INDUSTRIAL-ROBÓTICA
INDUSTRIAL-AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL-SENSORES
INDUSTRIAL-GENÉRICO GRADOS: MATEMATICAS (CON NOCIONES DE PROGRAMACIÓN)
FISICAS( CON NOCIONES DE PROGRAMACIÓN)

·
·
·
·
·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Diplomados

www.ctag.com
CONTACTOS
+34 986 900 300
sonia.llanes@ctag.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
seleccion@ctag.com
Até 31 de dezembro de 2018

Envío email con CV adjunto
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CENTROS
COMERCIALES
CARREFOUR
Las formas de consumo están cambiando. Los
nuevos estilos de vida, las nuevas generaciones
y los cambios tecnológicos nos impulsan a adaptar nuestros servicios para seguir buscando la excelencia en el servicio a cada uno de
nuestros clientes. Es su opinión, es la que guía
nuestros esfuerzos. Ante este reto de transformación, Carrefour ha emprendido el camino de
un proyecto global de adaptación a los nuevos
gustos y necesidades del consumidor. La transformación digital ha impregnado la estrategia de
toda la Compañía desde la selección del talento,
hasta la comunicación con el cliente, pasando
por las estructuras de organización o la digitalización de la información. El reto de continuar
ofreciendo a cada cliente la mayor libertad de
elección, que siempre hemos defendido como
Compañía multiformato y multimarca, con más
de 800 tiendas en España, nos ha llevado a orientar todos nuestros esfuerzos a avanzar en una
experiencia cliente de omnicanalidad que permita a todos nuestros público.

VAGAS PLAZAS PLACES 300
Estudantes e Diplomados

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Auxiliares de Caja/Reposición - Profesionales de
Frescos (carnicería, pescadería, frutería, panadería y charcutería) - Responsable Comercial / Manager de Tienda

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes

www.carrefour.com
CONTACTOS
+34 609 073 930
patricia_perez_gutierrez@carrefour.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
www.carrefour.es
Até 24 de outubro de 2018
Recogida de CV’s en la Feria de Empleo e inscripciones
a través de nuestra web de empleo: www.carrefour.es
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CIDADE DAS
PROFISSÕES
CÂMARA MUNICIPAL
DO PORTO
A Cidade das Profissões é um espaço de informação e consultoria sobre a vida profissional e
o mundo do trabalho promovido pela Câmara
Municipal do Porto.
Baseada no modelo Cité des Métiers, criado em
França no início da década de 90, a Cidade das
Profissões do Porto é parte integrante e ativa
da Rede Internacional Cité des Métiers, constituída atualmente por mais de 40 cidades em
todo o mundo.
No contexto de um atendimento personalizado
ou de um workshop, a Cidade das Profissões
propõe-se a apoiar-te na concretização do teu
projeto profissional e na gestão dos novos desafios e transições profissionais que decorrem
do atual mercado de trabalho.
Recorre à Cidade das Profissões se…
• Procuras informação sobre as diferentes opções de formação ao teu dispor;
• Queres melhorar a tua estratégia de procura
de emprego;
• Procuras integração no mercado de trabalho
através de estágios, voluntariado ou outros;
• Procuras emprego, estágios ou formação fora
de Portugal;
• Queres desenvolver as tuas competências;
• Gostarias de criar o teu negócio.

cidadedasprofissoes@cm-porto.pt
CONTACTOS
Rua das Flores, 152-158
4050-263 Porto
+351 223 392 360

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
http://cidadedasprofissoes.cm-porto.pt
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COLEP

Colep, a RAR Group company, is a leading
global player in the consumer goods packaging and contract manufacturing industries.
With a turnover of 411 million euros, Colep
employs about 2,939 people in Portugal,
Brazil, Germany, Mexico, Poland, Spain, the
United Arab Emirates and the United Kingdom. As part of “ACOA - the Alliance of Colep
& One Asia”, Colep offers customers a global
supply network.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Please check our Careers page for all open opportunities and follow the instructions in each
advert on how to apply: http://www.colep.
com/careers

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
www.colep.com

Estudantes, Diplomados e de Verão

CONTACTOS
+351 220 163 800
careers@colep.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
http://www.colep.com/careers
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COLQUÍMICA
ADHESIVES

Há mais de 65 anos que criamos, desenvolvemos e comercializamos adesivos de excelência.
Há mais de 65 anos que nos unimos a pessoas
que, de uma forma ou de outra, fazem parte
de nós. Há mais de 65 anos que levamos inovação a todo o mundo. Hoje, orgulhamo-nos
do nosso know-how globalmente reconhecido e
de sermos especialistas na criação e gestão de
relações humanas e na construção de um futuro tecnológico sustentável. Não procuramos
tendências, criamo-las! Vem fazer parte da nossa equipa! #creatingpeoplebonds

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Consulta as oportunidades de carreira no nosso site e na nossa página de LinkedIN: www.
colquimica.pt, www.linkedin.com/company/
colquimica/

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.colquimica.pt
CONTACTOS
+351 224 227 530
hr@colquimica.pt
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CONTINENTAL
MABOR – INDÚSTRIA
DE PNEUS, S.A
A Continental desenvolve tecnologias e serviços inovadores para a mobilidade sustentável e em rede das pessoas e dos seus bens.
A empresa de tecnologia, fundada em 1871,
oferece soluções seguras, eficientes, inteligentes e acessíveis para veículos, máquinas,
trânsito e transporte. A Continental gerou em
2017 um volume de vendas de 44 mil milhões
de euros e emprega atualmente mais de 240
000 colaboradores em 61 países. Localizada em Lousado, Vila Nova de Famalicão, a
Continental Mabor afirma-se como uma das
fábricas de pneus mais eficientes do Grupo
Continental. Produz mais de 18 milhões de
pneus por ano, quer para os mais prestigiados construtores da indústria automóvel, quer
para o mercado de substituição. Emprega na
sua unidade, mais de 2000 pessoas e está entre as maiores empresas exportadoras do país.

VAGAS PLAZAS PLACES 16
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· 6 Engenheiros Informáticos
· 4 Engenheiros Mecânicos
· 2 Engenheiros Eletrotécnicos
· 1 Engenheiro de Projetos
· 1 Engenheiro de Automação
· 1 Técnico Financeiro
· 1 Técnico RH

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.continental-corporation.com/pt-pt
CONTACTOS
+351 252 499 200
continental.recrutamentopt@conti.de

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
LinkedIn da Continental
Até 31 de dezembro de 2018
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/3534/ Continental Careers: http://www.continental-jobs.com/
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COVERWIND
SOLUTIONS

Coverwind Solutions es una empresa de ámbito internacional que ofrece un variado conjunto de servicios en cada una de las fases de
los proyectos para la industria eólica. Y ello
bajo la más absoluta garantía de profesionalidad, seguridad y dedicación. Somos una
entidad joven formada por profesionales con
una amplia experiencia en el sector y contamos con recursos y metodologías de trabajo
que garantizan la calidad y la seguridad de
nuestros servicios.

VAGAS PLAZAS PLACES 30
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· INSPECTOR DE CALIDAD
· SUPERVISOR DE MONTAJE
· TÉCNICO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
· TÉCNICO ELECTROMECÁNICO.
ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.coverwind.es
CONTACTOS
+34 637 275 490

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
hr@coverwind.es
Até 31 de dezembro de 2018
Envío curriculum a través de página web, correo electrónico o presencialmente
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CRITICAL SOFTWARE /
ITGROW, SOFTWARE
E SISTEMAS S.A.
Established in 1998, CRITICAL Software provides systems and software services for safety,
mission and business-critical applications. We
help to ensure our clients meet the most demanding quality standards for software safety,
performance and reliability. Our data management solutions and services also provide clients
with the information they need to manage their
important assets and processes, helping them
to achieve better business performance. Over
the course of its history, CRITICAL Software has
pioneered solutions and technologies based on
expert knowledge, creativity and innovation.
We have worked on many successful projects
that have made a real impact on people’s lives
and businesses. Our ambition is to focus on internationalisation and continue on our path to
a promising, global future. We are dedicated to
the reliability and excellence that have become
our hallmarks, and to maintaining our ambition
of tackling the world’s most demanding technological challenges.

VAGAS PLAZAS PLACES 5
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

www.criticalsoftware.com
CONTACTOS
+351 239 989 100
info@criticalsoftware.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
https://www.criticalsoftware.com/en/
careers/apply-now
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CROSSJOIN
SOLUTIONS

Crossjoin is a technology consulting company
founded in 2009, composed by a specialized
team and present in several countries. We
are specialists in optimizing information systems. We develop new tools with the goal of
giving answers to our client’s requests. We
value our employees training. We are proud
to provide personalized coaching to everyone
who enters Crossjoin, constant training, exciting challenges and career development. We
award effort, competency and merit. Our goal
is to be the preferential partner in terms of
performance management systems at a corporate/business level. Our approach makes
available to our clients, relevant information
for their business, allowing them to act in
an effective way, on the right time, ensuring
competitiveness and a decrease of costs.

www.crossjoin.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 100
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Oracle Database Administrator,
· Junior Oracle Dabase Administrator,
· SQL Server Database Administrator,
· Junior SQL Server Database Administrator,
· Performance Specialist,
· Microsoft Developer,
· Trainee Developer,
· Software Performance Specialist,
· Trainee Performance Consultant
(Young Crossers – Academy),
Junior Web Developer,
Linux System Administrator,
Windows System Administrator,
Automation Tester.

·
·
·
·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
CONTACTOS

Estudantes, Diplomados e de Verão

+351 217 992 120

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
human.resources@cross-join.com
Send us your CV
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R

CYBER1
Group

www.cyber1group.com

VAGAS PLAZAS PLACES 2
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

CONTACTOS
+351 932 064 685
djr@cyber1group.com

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Domingos Ribeiro
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DECATHLON
PORTUGAL

Queremos conhecer-te! Queremos trabalhar
com pessoas ousadas, com experiências de
vida ricas, que desafiam a rotina e a normalidade e gostam de reinventar. Procuramos
apaixonados pelo seu desporto, que gostem
de pessoas e saibam marcar a diferença.
Queremos trabalhar com quem ambiciona
aprender e crescer todos os dias, com aqueles que questionam o que é dado como certo
e que se desafiam a superar marcas já antes
alcançadas. Na Decathlon há um Projeto,
uma Oportunidade para cada um! Se queres
ter uma carreira profissional e/ou partilhar a
tua paixão pelo desporto agarra esta oportunidade! A força da Decathlon está nas nossas
equipas e somos cada vez mais ricos graças
às nossas diferenças, sejam elas quanto à
área de formação, origem, etc.! Conhece as
nossas 4 áreas de negócio em Portugal: Lojas, Logística, Produção, Pós-venda. Candidata-te: myjob.decathlon.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 100
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Vendedor desportista
· Líder de desporto
· Operador logístico de desporto
· Líder logístico de desporto
· Vendedor pós-venda
· Líder pós-venda
· Partner financeiro
· Web market manager
· Vendedor centro relação cliente
· Responsável de obras
· Responsável de manutenção
· Designer Quality production leader
· Supply production leader
· Production team manager
· Transport manager (import & export)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
https://myjob.decathlon.pt/

Estudantes, Diplomados e de Verão

CONTACTOS
+351 912 161 349
recrutamento@decathlon.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
https://myjob.decathlon.pt/
Até 31 de dezembro de 2019
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DELOITTE

Deloitte has approximately 286.000 professionals at member firms delivering services in
audit & assurance, tax, financial advisory, risk
advisory, and related services in more than 150
countries and territories. At Deloitte, we create
multi-disciplinary teams in order to implement
client tailored solutions that add value to their
organizations. Our capacitiy of analyse, strategic
reflection and fulfilment is an asset offered by
us to our clients and is also serves as a testimony to the standards of excellence that Deloitte
constantly achieves. Statistics show that 80%
of the companies listed in 2016 Fortune Global
500® engage Deloitte’s services. In Portugal we
ranked number one in revenue amongst the Big
Four and we hold the largest market share in
tax services for the 250 of the largest national
companies. Our Member Firm has more than
2,500 practitioners who share common values
and motivation across the Deloitte universe: to
become the standard of excellence.

VAGAS PLAZAS PLACES 1
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Analyst/Recent Graduate

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e de Verão

www.deloitte.com/pt/careers

CONTACTOS
800 020 011
ptrecruiting@deloitte.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
ptrecruiting@deloitte.pt
Até 31 de dezembro de 2018
Send your CV
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DIAS & ASSOCIÉS

French recruitment firm and human resources advices.

www.dias-recrutement.com
CONTACTOS
+33 785 161 193

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· General Practitioner/ medical doctor
· Pharmacist
· Engineer and technicians “Automatician”:

Activities:
Writing functional analyzes;
Coding and Programming;
Test and commissioning;
Supervision;
Training.
Skills:
Automata proficiency and supervision software;
Automata: Schneider, Modicon, Siemens, Allen
Bradley;
Supervisory software: Intouch, PCVue, Proface;

English appreciated.
Engineer and Technicians “Industrial Electricity Designer”:
Activities:
Encryption, design preliminary studies;
Electrical studies design;
Technical support for the services of the company or the customers;
Creation and follow-up of execution files;
Follow-up of works;
Reports.
Skills:
Mastery of CAD / CAD tools and calculations;
Atocad, See Electrical Expert, Eec Trace, Eplan;
Caneco;
Knowledge of standards in force.
Engineers and technicians:
Activities:
Realization of 2D and 3D plans;
Organization of the technical synthesis;
Technical support to the services of the company or to the customers;
Reports (competences: Mastery of tools CAD /
DAO Revit).

·

·

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Emilie Dias
www.dias-recrutement.com
Send by email: - resume, - copy of ID, - copy of diplomas, - copy of your language level certificate, - the
name of 2 references (as colleagues, manager, etc).
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DUOFIL – SOCIEDADE
COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE
PERFIS, LDA
www.duofil.com

VAGAS PLAZAS PLACES 3
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

CONTACTOS
+351 962 534 339
susanavilarinho@duofil com

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Direção Produção, Planeamento, Informática,
administrativo/comercial

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados
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EDIGAL

EDIGAL es una empresa familiar 100% gallega
que se tiene 3 líneas de negocio fundamentales:
1.-Diseño y fabricación de mobiliario urbano
2.-Desarrollo de software 3.-Fabricación de
cuadros eléctricos y comercialización de material
eléctrico Empresa comprometida socialmente y
buscando siempre temas nuevos que permitan
el desarrollo tanto profesional como personal.

www.edisongalicia.es

VAGAS PLAZAS PLACES 4
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Diseño industrial Técnico
· Telecomunicaciones
· Técnico Electricidad
· Electrónica Programador

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
CONTACTOS

Estudantes e Diplomados

+34 986 876 562
iagomartinez@edisongalicia.es

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
IAGO MARTINEZ GARRIDO
iagomartinez@edisongalicia.es
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EDP VALOR,
GESTÃO INTEGRADA
DE SERVIÇOS SA
O Grupo EDP opera no setor energético e atua
na produção, distribuição e comercialização
de electricidade, e distribuição e comercialização de gás. Presente em 14 países (Portugal, Espanha, França, Bélgica, Itália, Reino
Unido, Polónia, Roménia, Brasil, Estados
Unidos da América, Canada, Angola, China e México), conta com aproximadamente
12.000 colaboradores de 40 nacionalidades.
A nossa visão, sermos uma empresa global
de energia, líder em criação de valor, inovação
e sustentabilidade, é partilhada pelo universo dos colaboradores EDP, espalhados por
diferentes continentes e países, uma diversidade que nos enriquece e nos une no respeito
pelas diferentes culturas de mercado onde
estamos presentes.

VAGAS PLAZAS PLACES 400
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Manufacturing & Quality Technician;
· Manufacturing & Quality Engineer;
· Applications Engineer;
· Maintenance Technician;
· Supplier Development Engineer;
· Administrativos de Logistica-MRP Controllers
ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

jobs.edp.com
CONTACTOS
+351 210 012 500

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Site EDP e Linkedin
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EF
COLÉGIOS EUROPEUS
DE VERÃO SA
A EF foi fundada em 1965 por Bertil Hult com o
objectivo de “abrir as portas do mundo através
da educação”. É hoje a maior empresa privada
de educação do mundo, com presença em 116
países com mais de 500 escolas e escritórios espalhados pelos 5 continentes. Uma empresa de
educação internacional especializada em cursos
de línguas no estrangeiro, viagens educacionais,
intercâmbio cultural e programas de preparação
para universidades estrangeiras. A EF combina a
aprendizagem linguística com a experiência cultural e o desempenho académico com as viagens
educacionais, transformando sonhos em verdadeiras experiências de vida. Possui um corpo
docente de mais de 23.000 professores e uma
equipa de mais de 46.000 colaboradores.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· General Management & Administration/ Finance & Business Intelligence/ Sales & Marketing/ Creative/ Technology/ Teaching/ Faculty
and Research/ Operations & Customer Service/
Recent Graduates & Internships/

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.ef.edu.pt
CONTACTOS
+351 221 450 370
efportugal@ef.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
careers.ef.com
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ELASTOMER
SOLUTIONS

Elastomer Solutions (previous Diehl Elastomertechnik) started in Germany in 1974 with
the acquisition by Diehl Group of a rubber
plant to produce components for its defense division. The group acquired competences
in development and production of rubber
and plastic components mainly for the automotive industry and for the last 20 years
has been one of the most reliable partners
in development and production of elastomeric components for a wide range of applications in automotive engineering. Currently,
Elastomer Solutions is a leading full service
supplier of rubber , rubber-to-plastic and
thermoplastic components. It has production
plants in Slovakia, Portugal, Morocco and
Mexico. Sales and development are located
in Germany and USA.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

http://elastomer-solutions.com
CONTACTOS
+351 252 669 010
info@elastomer-solutions.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
candidaturas@elastomer-solutions.com
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ELEVUS
PEOPLE & BUSINESS
RESULTS
A Elevus People & Business Results é uma
empresa de Gestão Integrada de Recursos Humanos que presta serviços de Recrutamento e
Selecção especializado, Formação, Consultoria e
Assessment Centre.

www.elevus.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 100
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Várias áreas: IT, Engenharia/Administrativa &
Financeira/Comercial & Marketing

CONTACTOS

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS

+351 229 376 700

Estudantes

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
matosinhos@elevus.pt
Até 31 de dezembro de 2018
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ENCE,
ENERGÍA Y CELULOSA

Ence es el líder europeo en producción de
celulosa de eucalipto, primera empresa española en producción de energía renovable
con biomasa forestal y agrícola y líder en España en la gestión integral y responsable de
superficies y cultivos forestales. Ence tiene
una capacidad de producción de 930.000 toneladas/año de celulosa de eucalipto de alta
calidad en sus plantas de Navia (Asturias) y
Pontevedra, en las que aplica las tecnologías
más respetuosas con el medio ambiente y
procesos de mejora continua para reforzar su
competitividad y su calidad. Además, Ence
está a la cabeza en la producción de energía
renovable con biomasa en España, con una
potencia instalada de 254 MW de biomasa.
Ence es, en definitiva, una empresa que hace
del cultivo del eucalipto una industria generadora de empleo y respetuosa con el medio
ambiente, al tiempo que proporciona productos imprescindibles para nuestra sociedad:
celulosa natural y energía renovable.

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.ence.es
CONTACTOS
+34 606 659 793

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
ifernandezm@ence.es
Até 31 de março de 2019
Programa Talento https://www.ence.es/index.php/es/
programa_talento.html Trabaja con Nosotros: https://
ence.es/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=681
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EPL

A EPL é uma PME, que actua na área da automação e da robótica, e está neste momento à
procura, para a sua equipa de S. João da Madeira,
de um colaborador com sentido de responsabilidade, proactividade e motivação para a posição
de assistente comercial.
DESAFIO
O colaborador pretendido deverá ser responsável pela prospecção de clientes, pela pré-venda e
pelo suporte ao técnico comercial, dando seguimento a respostas comerciais e acompanhamento de clientes.

BENEFÍCIOS
Oportunidade de colaborar em empresa jovem
e estável, num ambiente desafiante e motivador, onde impera um grande espírito de equipa
e uma filosofia focada na integridade dos colaboradores enquanto pessoas, com um salário
justo às funções desempenhadas, e à atitude
e experiência demonstradas, e com objectivos
mensais e anuais estimulantes

REQUISITOS
• Licenciatura em engenharia mecânica, comunicação ou gestão
• Experiência prévia em vendas ou contacto com
clientes
• Conhecimentos falados e escritos na língua inglesa e nas ferramentas Office
• Competências ao nível de comunicação verbal
e escrita, bem como elevada gestão emocional,
motivação, foco, bom ouvinte e organização
• Gosto por atingir resultados e contribuir para o
bom ambiente interno

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rh@epl-si.com
Se esta proposta puder interessar a alguém seu conhecido, que mesmo não preenchendo todos os requisitos,
achar que esta vaga faz sentido, por favor, partilhe ou
encaminhe a sua candidatura através do email.
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EURES
FINLAND

EURES Finland offers advice and guidance and
tells how you should proceed with seeking a job
in Finland. Finland is one of best places in the
world to live and work.

CONTACTOS
+35 829 504 3618

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/?announced=0&leasing=0&english=true&sort=1

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
vesa.liesivuori@te-toimisto.fi
Contact employers directly
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EURES
NETHERLANDS

Do you intend to live and work in the Netherlands?
Then read this leaflet carefully. Find out about
the requirements and formalities
before you set off. That will avoid disappointment when you arrive. Once you have decided to
move, you will save a lot of time if you know how
things work in your (temporary) host country.
This leaflet contains information about:
• the conditions attached to working in the
Netherlands
• how to find a job in the Netherlands
• the formalities you must complete before you
can live and work in the Netherlands
UWV brings together jobseekers and employers
and participates in EURES, the international
network of organisations in the field of employment services. UWV has a large number of
vacancies on its database and puts employers
and jobseekers in touch with one another. This
leaflet has been produced jointly by UWV and
the Ministry of Social Affairs and Employment,
which is responsible for promoting employment,
modern labour relations and (the organisation
of) social security.
If after reading this leaflet you still have questions about living and working in the Netherlands, please visit the UWV website, www.werk.
nl/eures or the website of the Ministry of Social
Affairs, www.employment.gov.nl.
You can also contact the ministry by phone on
+31 70 333 44 44.

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/eu/working-netherlands
CONTACTOS
+31 61 187 03 02
jaap.kuiper@uwv.nl

VAGAS PLAZAS PLACES 30
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Engineers, elektriciens, Millers, E&I engineers,
Mechanical engineer for Agricultural machinary.
Nurses and medical staff

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
jaap.kuiper@uwv.nl
Até 31 de dezembro de 2018
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EURICO FERREIRA, SA

Integrada no Grupo Proef, a Eurico Ferreira
Portugal atua nas áreas de infraestruturas de
engenharia, com competências que permitem oferecer soluções integradas, cobrindo
toda a cadeia de valor.
Desdobra a sua atividade nas áreas da Energia, Telecomunicações e Renováveis, tendo como principal premissa de atuação a
Qualidade que evidencia na capacidade de
transformar o conhecimento em valor para
os Clientes.

www.proefgroup.com/pt/
CONTACTOS
+351 252 400 610
geral@euricoferreira.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 108
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Técnico(a) de Inovação e Desenvolvimento,
· Analista Programador,
· Projetista,
· Desenhador,
· Oficial Eletricista,
· Técnico(a) de Rede Cliente,
· Chefe de Equipa de Rede Cliente,
· Técnico(a) Administrativo,
· Técnico de Logística.
ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Candidaturas@proef.com
Até 31 de dezembro de 2018
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EUROPEAN MULTI
TALENT GROUP
HEALTH CARE BV
A European Multi Talent Group Healthcare BV é
uma empresa holandesa especializada no recrutamento de enfermeiros/as europeus para integrarem o Sistema de Saúde Pública Holandesa.
O nosso objetivo é proporcionar uma elevada
qualidade de cuidados de saúde aos nossos clientes ao mesmo tempo que queremos contribuir
para uma constante satisfação profissional dos
nossos Enfermeiros. Na EMTG, valorizamos a
individualidade de cada um e promovemos a
autonomia assim como o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos Enfermeiros.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Enfermeiros para trabalhar em:
Lares de Idosos
Apoio Domiciliário
Hospitais

·
·
·

www.emtg.nl/pt-pt
CONTACTOS
+351 932 196 472
anabompastor@emtg.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recruitment@emtg.pt
Os interessados deverão enviar o currículo atualizado (preferencialmente em inglês) para a email recruitment@emtg.pt com o assunto “Enfermeiro/a
para a Holanda”.
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EXÉRCITO PORTUGUÊS

A missão do Exército Português é: - Participar
na defesa militar da República. - Assegurar a
geração, preparação e sustentação de forças e
meios da componente operacional do sistema
de forças. - Participar em missões internacionais no âmbito das Organizações Internacionais. - Participar em missões no exterior do
Território Nacional na salvaguarda da vida e
dos interesses dos portugueses. - Executar
ações de cooperação técnico-militar. - Cooperar, nos termos da lei, com as forças de segurança. - Cooperar em missões de proteção
civil. - Colaborar em tarefas relacionadas com
a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações. O
Exército Português é um um Exército moderno,
competente, interoperável, com elevada disponibilidade e prontidão. Um Exército credível e
atrativo, que usa os seus recursos com eficiência e eficácia e valoriza os seus militares e civis.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres)

www.exercito.pt
CONTACTOS
+351 918 400 886

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
crporto.voluntarios@mail.exercito.pt
O ingresso na categoria de Oficiais e Sargentos em regime de contrato, efetua-se mediante candidatura após
publicação do concurso em Diário da República. Os requisitos necessários para concorrer e o número de vagas
disponíveis constam no concurso. O concurso é geralmente publicado com 90 dias de antecedência à data
de incorporação, sem prejuízo de pontuais alterações.
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EY

A EY é uma organização global, presente em
mais de 150 países com mais de 230.000
profissionais que partilham os mesmos valores e objetivos, operando segundo os mais
rigorosos padrões de excelência profissional e integridade. Com uma oferta integrada
de serviços, a EY trabalha de acordo com um
modelo operacional verdadeiramente integrado, que utiliza em todo o mundo os mesmos
procedimentos e ferramentas tecnológicas,
assegurando consistência e qualidade no
serviço ao cliente. Norteada pelo propósito empresarial “Building a Better Working
World”, a EY tem um papel importante na
construção de um melhor mundo de negócios,
quer junto dos seus colaboradores, clientes ou
comunidades onde se insere.

VAGAS PLAZAS PLACES 200
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Auditoria Financeira;
· Assessoria Fiscal;
· Assessoria a Transações;
· Assessoria de Gestão.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.eyportugalcareers.pt
CONTACTOS
+351 217 912 000

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recrutamento.ey@pt.ey.com

Até 31 de dezembro de 2018
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EZ4U

A plataforma da EZ4U permite o envio de
SMS, com cobertura verdadeiramente mundial, ao preço mais competitivo do mercado.
As configurações do sistema permitem, entre
outras funcionalidades: contactos recorrentes e/ou campanhas de marketing massivas;
envio através da web ou mecanismos automáticos; solução White Label para agências
e revendedores; envio para destinos nacionais
e internacionais; mecanismos de receção com
processamento automático; e integração com
sistemas externos através de API.

VAGAS PLAZAS PLACES 2
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Desenvolvimento (full-stack developer),
· Maketing & Design Desenvolvimento
(full-stack developer),
Maketing & Design

·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Diplomados

www.ez4uteam.com
CONTACTOS
+351 258 249 200

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
vascovinhas@ez4uteam.com
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F.INICIATIVAS

F. Iniciativas helps companies finance innovation by securing funding for their Research and
Development (R&D) activities. We achieve this
through the comprehensive management of
R&D grants and tax incentives. Thanks to our
extensive expertise in this area, we advise our
clients on how optimize their R&D activities,
and drive company growth. Building on experience garnered in Europe, we have continually
strengthened our international presence and
now offer our services in Portugal, Belgium,
Spain, Italy, Canada, USA, Brazil, Chile and the
UK. F. Iniciativas accompanies small and medium-sized companies in their development, and
we provide our multinational clients with technical advice and fiscal engineering services. Our
optimised financial solutions are based on our
specialist understanding of the R&D incentive
programmes available in each country, as well
as the complex legislation that surrounds them.

VAGAS PLAZAS PLACES 20
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Consultor Técnico,
· Consultor Financeiro,
· Engenheiros,
· Recursos Humanos,
· Comercial

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.f-iniciativas.pt

CONTACTOS
+351 213 536 037
sofia.pessoa@f-iniciativas.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
sofia.pessoa@f-iniciativas.pt
Formas de candidatura: Presencial, email | Candidatura
espontânea
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FAZ-TE FORWARD /
TESE

Faz-Te Forward - programa sem fins lucrativos promovido pela TESE-Associação para
o Desenvolvimento em conjunto com vários
parceiros - que tem como principal objetivo aumentar a empregabilidade e inclusão
socioprofissional de jovens adultos (18 - 29
anos) desempregados ou finalistas de um
curso profissional ou superior, através da
aposta nas soft skills, no autoconhecimento
e no networking enquanto fatores diferenciadores para a entrada dos jovens no mercado
de trabalho.

https://fazteforward.org/
CONTACTOS
+351 918 786 450

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
r.rodrigues@tese.org.pt
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FINANCIERA
MADERERA, S.A.

FINSA ha sido pionera en la fabricación de
tableros de madera aglomerada y MDF en la
Península Ibérica. En 1931 inicia la actividad industrial en un aserradero. Unos años más tarde,
en 1937, se dio forma empresarial al proyecto
que en 1946 pasó a denominarse FINANCIERA
MADERERA S.A. Desde nuestros comienzos
fuimos conscientes de la responsabilidad que
adquiríamos al contar con la madera como elemento base para transformar y desarrollar
soluciones. Aprendimos de ella e incorporamos
a nuestra organización muchas de sus virtudes:
su versatilidad, su solidez, su proximidad emocional a las personas, el confort y la calidez que
aportaba a la sociedad. Siguiendo ese camino
también nuestra amplia gama comercial está
presente hoy en la vida cotidiana de los seres
humanos, formando parte de su entorno más
apreciado. Nuestra amplia gama de productos
comprende: tableros de madera, tableros de
aglomerado, tableros de superPan, Tableros de
MDF, suelos, componentes para muebles.

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· INGENIERA/INGENIERO MECÁNICO
· INGENIERA/INGENIERO ELÉCTRICO

/ELECTRONICO
TECNICA O TECNICO PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
INGENIERA/INGENIERO QUIMICO
TECNICO MEJORA CONTINUA
INGENIERIA ELECTRONICA/MECANICA

·
·
·
·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.finsa.com
CONTACTOS
-34 682 132 575
rrhh@finsa.es

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Patricia Martinez

Até 30 de agosto de 2019
En la web de Finsa. https://empleo.finsa.com/gestioncv/offers/list#offers O en el stand de la feria
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FINANTECH
— SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
A história do nosso sucesso começou em setembro de 1994 com a criação de uma startup
dedicada ao desenvolvimento de software para
a negociação em Bolsa.
Uma fórmula que aperfeiçoamos ano após ano,
apostando na inovação e na comercialização
de novos produtos e novas versões que acompanhassem a constante evolução dos mercados
e das instituições reguladoras nacionais e internacionais.
Hoje somos a empresa líder em Portugal, estando presente em 90% das instituições financeiras, tendo também uma vocação cada vez mais
internacional, com presença significativa em
países da Europa e Africa.
Somos uma empresa jovem, dinâmica e que
aposta no seu futuro.
Não procuramos repetir o que foi feito até agora,
mas sim crescer, inovar e sermos cada vez melhores. Contamos contigo!

VAGAS PLAZAS PLACES 8
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Product Owner;
· Junior Software Developer;
· Pl/SQL e ORACLE Senior Developer;
· Business Analyst

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.finantech.pt
CONTACTOS
+351 225 072 030
rh@finantech.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rh@finantech.pt
Aceder à pagina de carreiras da Finantech: https://
www.finantech.pt/finantech/careers
Selecionar vaga desejada e preencher formulário.
Alternativamente enviar email com vaga pretendida e
CV para rh@finantech.pt
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FINIPLACE
— MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, LDA.
A Finiplace, Lda. atua no mercado imobiliário
e é uma franchisada da marca líder de mercado - RE/MAX. A Finiplace, Lda. - ou RE/MAX
Maia - existe desde 2001 e faz parte do Grupo
Imobiliário WinGroup. Este grupo conta com
agências na Maia (RE/MAX Maia), no Porto
(RE/MAX Now), em Espinho (RE/MAX Energy)
e na Trofa (RE/MAX Smile.

www.remax.pt/maia
CONTACTOS
+351 229 419 640

VAGAS PLAZAS PLACES 15
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Departamento Processual:
·
·
·
·

Gestão processual;
Solicitadoria.
Departamento Comercial:
Direção comercial;
Gestão de equipa comercial;
Consultoria Comercial.
Coordenação:
Coordenação Comercial;
Coordenação Processual.
Gestão de Recursos Humanos.
Departamento de Marketing e Publicidade
Design.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recrutamento.maia@remax.pt

Até 31 de dezembro de 2018
Envio de email com curriculum vitae e contacto telefónico
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FORÇA AÉREA
PORTUGUESA

Força Aérea Portuguesa (FAP) é parte integrante do sistema de forças nacional e tem por
missão cooperar, de forma integrada, na defesa militar da República, através da realização
de operações aéreas, e na defesa aérea do espaço nacional. Compete-lhe, ainda, satisfazer
missões no âmbito dos compromissos internacionais. A FAP foi criada em 1 de julho de 1952,
constituindo-se como ramo independente, em
paralelo com a Marinha e Exército, integrando
as aviações incorporadas naqueles ramos.

VAGAS PLAZAS PLACES 100
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Curso de Formação de Oficiais;
· Estágio Técnico-Militar (concursos externos).

www.emfa.pt/www/po/crfa/index
CONTACTOS
800 206 449 / +351 225 506 120

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
crfa_candidatura@emfa.pt
Candidaturas online, presencial e correiro.
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FOREST
HOMECARE

At Forest Homecare we pride ourselves on
being the premium care provider in Essex,
England. Our reputation we have earned
through hard work and focused caring teams.
We are committed to our customers and value our teams highly. If you would like to be
part of this success and think you too can
help make a difference we would really like
to hear from you.

www.forest-homecare.com
CONTACTOS
+44 914 669 356

VAGAS PLAZAS PLACES 80
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
No Experience needed,
full training given Drivers essential
We are offering:
– Accommodation
– Company car with insurance
– Training and care qualifications
– Promotion opportunities
– Guaranteed hours

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recruitment1@foresthomecare.co.uk
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FREZITE
– FERRAMENTAS
DE CORTE S.A.
Fundada em 1978, a FREZITE foi constituída com o objectivo de produzir e comercializar
ferramentas de alta tecnologia e precisão para
aplicação na transformação de madeira, materiais derivados, plásticos e metais. A experiência adquirida ao longo de mais de três décadas
de existência, a par de um espírito inovador e o
permanente investimento em tecnologia permitem-lhe corresponder aos requisitos mais
exigentes e complexos das indústrias de transformação de madeira: serração, carpintaria, mobiliário, processamento de painel de partículas,
bem como ao sector de construção. Também por
isso a FREZITE já conquistou lugar entre os principais players mundiais do sector.

VAGAS PLAZAS PLACES 2
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Qualidade; Operações;I&D.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.frezitegroup.com
CONTACTOS
+351 252 400 360
info@frezite.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
susana.carvalho@frezite.pt

Até 31 de dezembro de 2018
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FRICON
– INDÚSTRIA DE FRIO
E CONGELAÇÃO, S.A.
www.fricon.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 5
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

CONTACTOS
+351 252 640 140

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Eng. Polímeros,
· Técnico de RH,
· Tecno de Marketing,
· Eng. Processo,
· Eng. Qualidade,
· Eng. Informático,
· Sales Eng.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recursos.humanos2@fricon.pt
Ficha de inscrição, processo de recrutamento externo,
candidatura espontânea.
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FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS

Fujitsu Global Delivery Centre, in Lisbon & Braga
Fujitsu is a world IT leader in hardware and IT
services business. Fujitsu Global Delivery Center
in Lisbon provides 24/7 IT services, in 23 different languages to multiple companies from different sectors, on a very rewarding and vibrant
multicultural environment. We are growing day
by day and we owe our success to each one of
our employees. Without them, none of this
would be possible. We are now recruiting Do
you want to join a multicultural, dynamic and
enthusiastic team of 1000 colleagues from all
over the world? If you are looking for:
– Career progression opportunities
– A dynamic, international and multicultural
environment

VAGAS PLAZAS PLACES 100
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Service Desk Agent – Multilingual

Recognition and Rewards and if you are:
– Motivated
– An excellent communicator
– A Team player
– Ambitious
– Interested in the IT world
– Fluent in languages

http://www.fujitsu.com/pt/about/
local/centrocompetencias/
CONTACTOS
+351 217 244 444

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
portugalGDC.recruitment@ts.fujitsu.com

Até 31 de dezembro de 2018
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FUNDACIÓN CENTRO
TECNOLÓXICO DE
TELECOMUNICACIÓN
DE GALICIA
Gradiant is the third Spanish ICT technology
centre, aiming to develop new telecommunications systems in the domains of connectivity, intelligence and security. With more than
100 professionals and 11 registered patents,
Gradiant has developed 258 different R&D&i
projects, with more than 173 clients in 29
countries. After ten years of activity, Gradiant
has stablished itself as one of the main drivers
for innovation in Galicia (north-western Spain),
aiming to cater industry needs in the realm of
telecommunications through its national and
international experience in security and privacy technologies; multimedia signal processing;
the internet of things; biometrics, data analytics and advanced communications systems.
Our philosophy is simple: we want to help
companies. We integrate knowledge transfer
and we develop specific technologies for each
company or organization, adding the value of
our engineers, their experience, their technical
skills and their proximity to the market.

VAGAS PLAZAS PLACES 6
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Telecommunication Engineer
· Computer Engineer
· Computer Vision Engineer
· Hardware Engineer
· Software Developer
· Data analyst / Big Data Engineer
· Cibersecurity developer

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.gradiant.org
CONTACTOS
+34 986 120 430

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
www.gradiant.org/unete
rrhh@gradiant.org
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FUNDACION
EMPRESA
UNIVERSIDAD
GALLEGA
A Fundación Empresa-Universidad Gallega
(FEUGA) creouse en 1983 como entidade de
interese universitario de dereito privado, sen
fins lucrativos e coa misión de contribuír ao
desenvolvemento da economía e da sociedade
de Galicia. A Fundación integra ás tres universidades galegas: Santiago, A Coruña e Vigo,
así como as máis destacadas firmas do tecido
empresarial da comunidade. Dende a súa constitución promove a colaboración do sistema
universitario de Galicia co seu entorno empresarial, a través da transferencia de tecnoloxía e
coñecementos e da procura de novos enfoques
e mecanismos. A Fundación Empresa Universidad Gallega é a porta que franquean miles de
universitarios galegos para acceder ao mercado laboral. Tamén é a ferramenta para que as
empresas renoven os seus cadros de persoal co
mellor capital humano dispoñible. A utilidade
das bolsas FEUGA resulta evidente: o 80,10%
dos titulados encontraron emprego logo de realizar a súa estancia en prácticas.

VAGAS PLAZAS PLACES 1300
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.feuga.es
CONTACTOS
+34 981 534 180

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
sdoce@feuga.es
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FUNDACIÓN
UNIVERSIDADE
DE VIGO
La Fundación Universidade de Vigo (FUVI)
tiene por finalidad impulsar actuaciones en el
ámbito del empleo, del emprendimiento y de
la formación. Buscamos que el alumnado de
la Universidade de Vigo cuente con una mayor
conexión con el contexto socio-económico
para ayudarles a encontrar un futuro mejor.
En el ámbito del empleo, se gestionan las
prácticas académicas extracurriculares del
alumnado de la Universidade de Vigo en entidades privadas y públicas, apoyando de este
modo a la práctica profesional del estudiantado y a su inserción laboral.
En el ámbito del emprendimiento se presta
apoyo al asesoramiento en la realización de
planes de empresa, en la puesta en marcha de
proyectos y se realizan los informes técnicos
para la tramitación del programa de la Xunta
de Galicia de Iniciativas de Empleo de Base
Tecnológico (Iebt).
En el ámbito de la formación complementaria,
la fundación se centra en la formación de técnicas de búsqueda de empleo, competencias
transversales, emprendimiento; y presta especial atención a la formación y acreditación
de idiomas a través de su Centro de Linguas.

http://webfundacion.webs.uvigo.es/
CONTACTOS
+34 986 814 098

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
fundacion@fundacionuvigo.es
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GALICIA
BUSINESS SCHOOL

Galicia Business School es la nueva escuela de
negocios gallega. A pesar de nuestra juventud,
contamos con un centenar de profesores que
atesoran más de 2.000 años de experiencia.
Sabemos que la competitividad de nuestras
empresas y organizaciones es el resultado de
la competencia de las personas que trabajan en
ellas. Y creemos que el progreso profesional se
logra haciendo, entrenando y practicando con
el apoyo y la orientación de los mejores profesionales. Somos un proyecto para ayudar a los
jóvenes a integrarse en el mundo de la empresa en las mejores condiciones, y salvar la gran
distancia que existe entre aulas y la realidad de
las empresas. Nuestra formación se imparte
en modalidad dual. Nuestros másteres tienen
un componente práctico muy importante. Los
alumnos que se integren en ellos deberán realizar 6 meses de prácticas REMUNERADAS
para superar con éxito el programa. Únete a
nosotros. Sabemos que nadie nace: todos nos
hacemos entrenando.

www.galiciabusinessschool.es
CONTACTOS

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
info@galiciabusinessschool.es

+34 886 317 145
A través de una beca talento del 100% o del 50% ofrecemos la posibilidad de cursar un máster con prácticas remuneradas en jornada completa en empresas
gallegas líderes en sus respectivos sectores, asociadas
a Galicia Business School. El tipo de puesto dependerá de la necesidad de la empresa asociada y del perfil
del candidato. Enviar su cv y expendiente académico a
info@galiciabusinessschool.es para más tarde cursar
unas pruebas de admisión que comprenderán un test
de perfil profesional y una entrevista personal con el
Director del Programa.
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GARRIGUES

Garrigues es una firma internacional de servicios
legales y tributarios que asesora en derecho empresarial en los principales escenarios económicos del mercado global. Desde su fundación, en
1941, siempre se ha destacado por su vocación
internacional y su carácter emprendedor. Nuestro equipo lo integran dos mil personas de veinticinco nacionalidades diferentes que, bajo una
dirección única e integrada y con los mismos
estándares de calidad, operan en trece países
de Europa, América, Asia y África, donde contamos con una estructura consolidada de equipos
y oficinas. Todos los profesionales de Garrigues
comparten las mismas señas de identidad: empatía hacia el cliente, preocupación constante
por entender sus necesidades y estricto cumplimiento de las normas deontológicas. Estas
cualidades, junto con su amplia experiencia,
formación, y disponibilidad, nos consolidan
como una de las firmas más prestigiosas y profesionalizadas del sector.

VAGAS PLAZAS PLACES 8
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Graduados en Derecho (o en dobles titulaciones que incluyan Derecho). Nos interesan las
personas con una alta motivación profesional,
gran capacidad de aprendizaje, sólidos conocimientos jurídicos y alto nivel de inglés, futuros profesionales con orientación al trabajo
en equipo y un alto grado de iniciativa, compromiso y responsabilidad. Nuestro proceso
de selección está permanentemente abierto
y se realiza de manera continuada a lo largo
del todo el año. Se trata de un proceso de conocimiento mutuo que permite intercambiar
impresiones y expectativas.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e de Verão

www.garrigues.com
CONTACTOS
+34 986 829 000

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
celeste.martinez@garrigues.com
Si deseas incorporarte a nuestro equipo, visita el apartado “Talento” de nuestra web www.garrigues.com
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GESTAMP
AVEIRO S.A.

A Gestamp Aveiro, Indústria de Acessórios
de Automóveis, S.A. dedica-se ao fabrico de
componentes metálicos (peças estampadas,
soldadas e pintadas) para a indústria automóvel. A empresa está inserida no Grupo multinacional espanhol Corporación Gestamp, na área
automóvel Gestamp Automoción, na divisão
Europa Sul. A estratégia da Gestamp Aveiro é
a consolidação da permanência no mercado a
longo prazo, considerando que a Qualidade, o
respeito pelo Meio Ambiente e a garantia de
condições de Segurança e Saúde de todos os
que nela trabalham, são a garantia da sustentabilidade da organização.

VAGAS PLAZAS PLACES 5
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Engenharia Informática
· Engenharia de Sistemas e Tecnologias de

Informação
Engenharia Mecânica
Recursos Humanos
Engenharia do Processo
Licenciados em Gestão
Licenciados em Marketing Eletromecânico

·
·
·
·
·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
www.gestamp.com

Estudantes, Diplomados e de Verão

CONTACTOS
+351 256 861 141

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rh@pt.gestamp.com
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GESTAMP CERVEIRA

A Gestamp Cerveira é uma empresa que se
dedica ao fabrico de componentes e conjuntos
metálicos para o setor automóvel, pertencendo
ao Grupo Gestamp, um grupo com cerca de 100
fábricas e presença internacional em 21 países,
e que emprega 40000 colaboradores. Contando
hoje com mais de 600 trabalhadores, a Gestamp
Cerveira tem o cliente como centro do negócio, a
inovação como via de progresso, a sustentabilidade como forma de garantir a permanência no
tempo e as pessoas como artífices do sucesso.
Temos vocação de crescimento e de permanência. A solidez financeira, a rentabilidade, a
prudência na gestão do risco e o respeito pelos
ambientes envolventes em que operamos são
as melhores garantias para assegurar o nosso
futuro. O talento, a motivação e a capacidade
das pessoas para trabalhar em equipa constituem um ativo essencial para o sucesso da
Gestamp. Promover o desenvolvimento humano e profissional dos nossos colaboradores é o
nosso compromisso.

VAGAS PLAZAS PLACES 5
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Estágio Curricular – Desenvolvimento e otimização de metodologias de ensaios não destrutivos;
Engenheiro de Qualidade;
Supervisor de produção;
Técnico de Robótica;
Técnico de Manutenção Industrial.

·
·
·
·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.gestamp.com
CONTACTOS
+351 251 700 400

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
mpires@pt.gestamp.com

Até 3 de dezembro de 2018
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GLINTT
– GLOBAL INTELLIGENT
TECHNOLOGIES
A Glintt – Global Intelligent Technologies
é uma das maiores empresas tecnológicas
Portuguesas, cotada na Euronext Lisbon, a
operar na Europa, África e América Latina,
com uma oferta especializada para o setor
da Saúde. A nossa missão é liderar o mercado
de serviços profissionais e tecnológicos para
os agentes que constituem o sistema alargado da Saúde, respondendo aos seus desafios com inovação baseada nas melhores
experiências de várias indústrias. Com mais
de 900 colaboradores e com escritórios em
Portugal, Espanha, Angola, Brasil, Irlanda e
Reino Unido, queremos contribuir com inovação tecnológica para a melhoria dos níveis
de Saúde e Bem-estar na sociedade global
em que vivemos.

VAGAS PLAZAS PLACES 50
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Developer Gestor de Produtor

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.glintt.com
CONTACTOS
+351 932 446 852
ines.pinto@glintt.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recrutamento_glintt@glintt.com
Candidatura Espontânea, resposta a anúncio através
do site
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GRUPO CASAIS

O GRUPO CASAIS está alicerçado no know-how
de mais de meio século, construído com saber
e rigor no mercado nacional e internacional! 60
anos de atividade traduzem-se em princípios
éticos e profissionais estratégicos que ditam o
sucesso dos projetos CASAIS ao longo do tempo
e em diversas áreas de negócio - engenharia e
construção, indústria, imobiliária, ambiente,
concessões e participações - através de uma
gestão racional e cumprimento de prazos e
objetivos. Mais de duas décadas de internacionalização são a chave do desenvolvimento
empresarial do GRUPO CASAIS que atualmente
representa mais de 80% do volume de negócios
global. Uma expansão iniciada em 1994, na Alemanha, assente na adaptação à cultura local e
privilegiando as parcerias estratégicas para uma
presença sólida, e que hoje se estende também
a Angola, Argélia, Bélgica, Brasil, Cabo Verde,
França, Gibraltar, Holanda, Marrocos, Moçambique, Qatar, e a partir de 2016, ao Reino Unido.

VAGAS PLAZAS PLACES 30
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Programa Arte e Engenho
· Programa Trainee para Eng. Civil
· Engenheiro Projetista Estruturas Metálicas
· Eng. Eletrotécnicos
· Eng. Civis - Indústria de Carpintarias
· Controller de Gestão
ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.casais.pt
CONTACTOS
+351 961 118 063
sonia.barbosa@casais.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Através do site: www.casais.pt
+351 253 305 400

Até 30 de novembro de 2018
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GRUPO
FOMENTO

Grupo Fomento, es un grupo empresarial español, de ámbito nacional e hispanoamericano, dedicado a la formación y al desarrollo y
ejecución de productos y servicios formativos,
dirigidos a mejorar la situación profesional y
laboral de las personas.

VAGAS PLAZAS PLACES 2
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Pedagogos Directores de Centro Desarrolladores de programas formativos elearning

www.fomentoprofesional.com
CONTACTOS
+34 667 774 391

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rrppdigital@fomentoprofesional.com

Até 12 de dezembro de 2018

Inscripciones a través de las ofertas publicadas en Infojobs. Postulaciones vía correo electrónico al departamento de RRHH.
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GRUPO HOTUSA

Grupo Hotusa es actualmente una dinámica
organización en crecimiento, con más de 38
años de experiencia e integrada por un pool de
empresas de diversos ámbitos del sector turístico. El embrión y centro neurálgico del grupo es
Hotusa Hotels, un consorcio hotelero nacido en
Barcelona en 1977 y que hoy se posiciona como
el primer consorcio de hoteles independientes
a nivel mundial. Grupo Hotusa desarrolla actividades comerciales en más de 100 países;
y dispone de oficinas en Barcelona, Madrid,
Chantada, París, Londres, Roma, Lisboa, Buenos Aires y Bangkok. El grupo se articula en
torno a dos grandes áreas: Área Turística: Integrada por diferentes sociedades orientadas a la
prestación de servicios de distribución, comercialización y márketing a establecimientos hoteleros de todo el mundo. Área Hotelera: Bajo el
nombre de Eurostars Hotel Company, esta área
engloba el negocio de gestión directa de hoteles. Actualmente, Grupo Hotusa cuenta con
una cartera de más de 180 hoteles, de los cua.

VAGAS PLAZAS PLACES 100
(Licenciados / Doutorados)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CONTACTOS
+34 932 681 010

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rr.hh2@grupohotusa.com
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GRUPO NUEVA
PESCANOVA

El Grupo Nueva Pescanova es una multinacional española especializada en la captura,
cultivo, elaboración y comercialización de productos del mar, que nació para revolucionar la
industria pesquera y llevar la frescura del mar
a la mesa del consumidor. Con más de 11.000
empleados en cuatro continentes, es una de
las pocas multinacionales de productos del
mar presente en toda la cadena de valor, desde
el origen hasta su venta. El compromiso con la
sociedad es una seña de identidad de nuestra
compañía. Es por eso que apostamos por la
Responsabilidad Corporativa, las buenas prácticas en materia de Calidad y Medio Ambiente
y la constante Innovación.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.nuevapescanova.com
CONTACTOS
+34 986 818 184

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
crodriguez@nuevapescanova.com
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GRUPO PETROTEC

A história do Grupo Petrotec começou em
Portugal, em 1983. Assumimo-nos como
um dos principais players do mercado, com
atuação direta em 8 países e com presença,
através de distribuidores, em mais de 84
nações, incorporando 20 empresas num
trabalho multidisciplinar e abrangente. O
Grupo Petrotec integra um conjunto de empresas, cuja atividade está centrada na produção, comercialização e assistência técnica
a equipamentos e sistemas para as áreas de
armazenamento, distribuição e retalho da indústria petrolífera.
Não promovemos apenas a inovação, o knowhow e a excelência, damos também energia a
valores como a paixão, a confiança e a estabilidade. Comprometemo-nos em dar diariamente, aos nossos mais de 1000 colaboradores, a
oportunidade de evoluir nas suas capacidades
individuais e de carreira. E, agora, queremos
completar a nossa equipa contigo!

VAGAS PLAZAS PLACES 75
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Engenheiro Electrónico,
· Engenheiro de Gestão Industrial;
· Técnico de Recursos Humanos;
· Técnico de Qualidade, Ambiente e Segurança;
· Business Developer – Mercados Africanos;
· Software Tester;
· Engenheiro Mecânico;
· Engenheiro Informático.
ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.petrotec.pt
CONTACTOS
+351 253 479 300
rh@petrotec.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
careers@petrotec.com

Até 31 de dezembro de 2019

Envio de CV para careers@petrotec.com ou Candidatura
no site: http://www.petrotec.pt/recursos-humanos/
recrutamento.aspx
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HAYS
– RECRUTAMENTO,
SELECÇÃO EMPRESA
TRAB. TEMPORÁRIO,
UNIPESSOAL, LDA.
A Hays é um grupo líder mundial em recrutamento de profissionais qualificados e especializados. Opera nos sectores público e privado,
em projectos permanentes, temporários e de
executive search.Conta com mais de 8700 colaboradores, distribuídos por 244 escritórios
em 33 países, actuando em mais de 20 áreas
de especialidade. A Hays chegou a Portugal em
2000, estabelecendo-se primeiro em Lisboa,
depois no Porto. Trabalha várias áreas de especialização, como Contabilidade e Finanças, Engenharia, Tecnologias de Informação, Retalho,
Banca ou Indústria Farmacêutica, entre outras.
Em 2014 lançou a marca Hays Response, orientada para o recrutamento de funções técnicas
e de suporte nas áreas de Finanças e Administrativa, Marketing e Vendas, Technical e Shared
Services. Acreditamos que a pessoa certa pode
transformar um negócio, e que o emprego certo
pode transformar a vida de uma pessoa.

VAGAS PLAZAS PLACES 6
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Expert Resourcer

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

https://pt.hays-careers.com/
CONTACTOS
+351 211 203 530
recursoshumanos@hays.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recursoshumanos@hays.pt
É possível candidatar-se através do nosso site, Linkedin ou por e-mail.
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HELPPIER

O Helppier é uma ferramenta de ajuda online
que permite a criação de guias passo-a-passo interativos, sem programação e fáceis
de atualizar. Estes guias proporcionam aos
utilizadores uma melhor experiência online,
ajudando-os a navegar e executar tarefas em
regime de self-service, sem saírem do próprio
software ou website.

VAGAS PLAZAS PLACES 2
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Web/Full stack developer

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.helppier.com/pt
CONTACTOS
+351 936 394 234
Hugo Magalhaes
hugo.mag@gmail.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
support@helppier.com
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HEWLETT PACKARD
CUSTOMER DELIVERY
SERVICES
CDS a Hewlett Packard Enterprise es una compañía de servicios del grupo Hewlett Packard
Enterprise. En CDS, las personas son lo primero, porque más allá de cualquier tecnología, son
ellas con sus ideas, quienes pueden cambiar el
rumbo y las fórmulas de trabajo. Si crees tanto
como nosotros en la fuerza de las ideas, te invitamos a conocer un poco más del mundo CDS
y, quizás, el día de mañana, tus iniciativas sean
el motor de futuras innovaciones dentro de
nuestra compañía. Ofrecemos puesto estable,
colaborando en un proyecto con fuerte impacto
a nivel internacional, y trabajando en una de las
compañías líderes en el sector. Buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros, que nos aporten pasión
por las nuevas tecnologías, por el trabajo en
equipo y por aprender.

VAGAS PLAZAS PLACES 30
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Administración, mantenimiento y soporte de la
infrastructura tecnológica de los servicios que gestionamos y en los que colaboramos con distintas
responsabilidades.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.hpcds.com/es/
CONTACTOS
+34 666435628
rrhh@hpcds.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Marta Martin Garcia
Enviar cv actualizado a
talentacquisition@hpcds.com

Até 31 de dezembro de 2018
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HYPELABS

A Hype Labs é a empresa responsável pela
criação do Hype SDK, um Software interoperável de rede mesh que melhora a conexão entre
diferentes tipos de dispositivos (desde desktop
até IoT), mesmo quando não existe internet.
Este software conecta os dispositivos em malhas de rede locais através de tecnologias já existentes tais como Bluethooth ou Wi-Fi.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Marketing, Vendas, Engenharia software

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

https://hypelabs.io/
CONTACTOS
+351 936 187 802
Raquel Ribeiro
rr@hypelabs.io

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rr@hypelabs.io
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I2S INFORMÁTICA SISTEMAS E SERVIÇOS,
S.A.
i2S is a company specialised in delivering
best-in-class software products for the Life
insurance business. With over 30 years of experience, an impressive track-record in the
successful implementation of core systems,
and a team of professionals specialised in the
insurance field, i2S is the vendor of choice of
leading insurance companies. i2S provides a
robust suite of products, in line with the businesses best practices, which allows the implementation of insurance products with the best
time to market and maximum autonomy and
flexibility. Change, evolution, and adjustment
to i2S, these are the synonyms of innovation.

www.i2s.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Technical Application Support Technical Lead
Digital Software Tester (3)
Software Security Engineer Senior Front-End
developer (2)
Business Owner Product Owner (2)
Test Automation Front-end Arquitect Software Developer (4)
DevOps Engineer Senior Back-End developer
Techncical Writter

·
·
·
·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes

CONTACTOS
+351 228 340 400
rh@i2s.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Site
http://www.i2s.pt/careers/
E-mail
jobs@i2s.pt
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IBERSOL
RESTAURAÇÃO, S.A.

O Grupo Ibersol, líder “multi-conceito”, é o mais
importante grupo de restauração moderna em
Portugal e um dos maiores da Península Ibérica.
Atualmente presente em Portugal, Espanha e
Angola, e em fase de expansão, totaliza já mais
de 600 unidades de restauração (incluindo Catering e Quiosques).
O Grupo possui restaurantes de várias marcas
bem conhecidas dos Clientes, tais como Burger King, KFC, Pans & Company, Pizza Hut, Ribs,
Pasta Caffé, Sol, Miit, Roulotte, Ó kilo, entre
muitas outras.
Respeitamos os valores da Qualidade, da Segurança e do Ambiente e apostamos em Políticas
de Sustentabilidade e Responsabilidade Social,
priorizando a Satisfação e o Bem Estar dos nossos Clientes.
Para continuarmos esta caminhada de Sucesso,
procuramos novas Ideias e Talentos, tanto para
a nossa estrutura de restaurantes, como estrutura dos escritórios de Porto e Lisboa.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
http://www.ibersol.pt/pessoas/oportunidades-de-trabalho/

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

Vem conhecer-nos e dar-Te a conhecer!

www.ibersol.pt
CONTACTOS
+351 226 089 700
grupo@ibersol.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
http://candidaturas.ibersol.pt:8080/UQCandidaturas/candidaturaCreate.do?
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IESIDE

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) es una apuesta
estratégica de ABANCA y Afundación para impulsar su actuación en el ámbito de la educación
superior, cimentada en 30 años de experiencia
de la Escuela de Negocios Afundación. Mediante la formación, la investigación aplicada y los
servicios basados en el conocimiento aportamos
valor añadido a nuestros alumnos capacitándoles como profesionales altamente cualificados
para liderar las organizaciones de las que forman parte. El claustro de profesores de nuestra
entidad está compuesto por más de 440 profesionales con una dilatada experiencia docente y
con reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. A lo largo de estos 30 años de historia
hemos impartido la mejor formación superior
para directivos en todos los niveles formativos:
Grado, Master-postgrado, formación de corta
duración y formación in-company.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.ieside.edu
CONTACTOS
+34 986 493 252

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
info@ieside.edu
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INAPAL METAL,SA

CONTACTOS

VAGAS PLAZAS PLACES

+351 252 409 310

(Licenciados / Mestres)

Cidália Sousa
csousa@inapalmetal.pt

Estudantes e Diplomados

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
aferraz@inapalmetal.pt
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IMATIA
INNOVATION S.L

QUIENES SOMOS IMATIA nace en el año 2005
como spin-off de la Universidad de Vigo. Gracias a una firme apuesta por la I+D, nuestro
framework Ontimize® se encuentra en la vanguardia mundial en el campo de crear tecnologías para sistemas avanzados. Llegamos al
mercado aliándonos con otras empresas de
software y consultoría a nivel nacional e internacional que abordan proyectos o desarrollan
productos, ofreciendo la mejor combinación de
tecnología, conocimiento y servicios. NUESTRA
ACTIVIDAD A lo largo de estos años, en Imatia
hemos trabajado en proyectos que requieren
resolver problemas realmente complejos, lo cual
nos ha permitido adquirir experiencia en muchas
áreas del desarrollo de software, así como conocer las particularidades de muchos sectores empresariales. Tenemos soluciones para el sector
público y el sector privado, en sectores como Industria, Energía, Textil, Acuicultura, entre otros.
También hemos desarrollado soluciones a medida para empresas de renombre a nivel mundial.

VAGAS PLAZAS PLACES 5
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Engenharia;
· Telecomunicações;
· Informática.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.imatia.com
CONTACTOS
+34 986 342 774
contact@imatia.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
work@imatia.com

Até 30 de novembro de 2018
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INFINEON
TECHNOLOGIES SHARED
SERVICE CENTER,
UNIPESSOAL LDA.
Infineon Technologies Shared Service Center
(IFSSC) was established originally as a branch
office of Infineon Technologies AG (IFAG) in
Porto, in 2003, with a Finance & Accounting
services scope. Today, IFSSC operates as an
independent entity fully owned by IFAG, with a
scope of services in Business Services and Project support to Procurement, HR and Corporate
Governance functions such as Audit, Legal, Controlling, IT and Compliance ctivities, employing
more than 280 professionals and serving over
than 49 legal entities worldwide.

VAGAS PLAZAS PLACES 50
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Accounts Payable Trainee (f/m)
· Accountant Trainee (f/m)
· SAP Business Analyst (f/m)
· HR Trainee (f/m)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.infineon.com
CONTACTOS
+351 229 402 418
HR.IFSSC@infineon.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Only online
http://www.infineon.com/cms/en/careers/
rita.dias@infineon.com

Até 31 de dezembro de 2018
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INSTITUTO DE
CIÊNCIA E INOVAÇÃO
EM ENGENHARIA
MECÂNCIA E
ENGENHARIA
INDUSTRIAL
O INEGI é um Instituto de novas tecnologias,
situado na interface Universidade - Indústria
e vocacionado para a realização de atividade
de investigação e de inovação de base tecnológica e transferência de tecnologia orientada
para o tecido industrial. Nasceu em 1986 no
seio do que são hoje os Departamentos de
Engenharia Mecânica (DEMec) e de Engenharia e Gestão Industrial (DEGI) da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).
Com a figura jurídica de Associação Privada
sem Fins Lucrativos, o estatuto de «Utilidade
Pública» e uma equipa própria de 200 colaboradores, assume-se como um agente ativo no
desenvolvimento e consolidação de um modelo competitivo baseado no conhecimento, na
densidade tecnológica dos produtos e processos e na inovação de base tecnológica.

VAGAS PLAZAS PLACES 15
(Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Engenheiros
· Investigadores
· Analista-Programador
· Bolseiros de Investigação

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

http://inegi.up.pt
CONTACTOS
+351 229 578 710
inegi@inegi.up.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rh@inegi.up.pt

Até 31 de outubro de 2018
A documentação (CV, Certificados, carta de motivação)
deverá ser remetida através da página oficial do INEGI
www.inegi.up.pt em Trabalhar no INEGI | Vagas Disponíveis premindo Enviar Candidatura (inserindo a referência do concurso)
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INSTITUTO DO
EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL – EURES
A EURES ajuda candidatos a emprego a encontrar emprego e empregadores a recrutar pessoal de toda a Europa
O princípio da livre circulação dos trabalhadores
da União Europeia é considerado um dos mais
importantes direitos dos cidadãos da UE. Isto
significa que poderá deslocar-se para qualquer
Estado-Membro da UE, bem como para a Islândia, o Listenstaine, a Noruega e a Suíça para
procurar e aceitar um emprego.
O objetivo da EURES é precisamente ajudar e
apoiar os candidatos a emprego e os empregadores nesta situação.
Tal envolve a prestação de uma vasta gama de
serviços, disponíveis no portal EURES ou através da rede humana de mais de mil conselheiros que trabalham nas organizações membro e
parceiras da EURES.
Os serviços EURES aos candidatos a emprego e
aos empregadores incluem:
• Correspondência entre ofertas de emprego e
CV no portal EURES.
• Informação e orientação e outros serviços de
apoio a trabalhadores e empregadores.
• Acesso à informação sobre as condições de
vida e de trabalho nos Estados-Membros da
UE, tas como fiscalidade, pensões, seguro de
saúde e segurança social.
• Serviços de apoio específico a trabalhadores
fronteiriços e empregadores em regiões transfronteiriças.
• Apoio a grupos específicos no contexto de
programas específicos EURES para a mobilidade profissional, como a iniciativa «O teu primeiro emprego EURES» e «Reactivate».

• Promoção das oportunidades para os jovens
através do projeto Drop’ pin@EURES, plataforma onde as empresas e as organizações podem
promover e divulgar as oportunidades para os
jovens, concebida para ajudar os jovens europeus a darem os primeiros passos no mercado.
• Apoio a eventos dinâmicos de recrutamento
através da plataforma (em linha) Jornadas Europeias do Emprego.
Para mais informações sobre os serviços EURES, visite www.eures.europa.eu e www.iefp.
pt/eures

CONTACTOS
+351 220 989 100
ana.pimentel@iefp.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 2000
POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Todas as áreas

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
eurest@iefp.pt
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INVEST PORTO

A InvestPorto, criada pelo Município do Porto
em 2015, faz parte do Pelouro da Economia, Turismo e Comércio e tem como missão contribuir
para a criação de um ecossistema empresarial
mais dinâmico, inovador e competitivo, através
da atração de investimento e de talento para a
cidade do Porto.
Os seus serviços passam por acompanhar investimentos estratégicos para a cidade, durante todas as fases do processo de investimento,
oferecendo serviços de acompanhamento personalizado ao nível de business intelligence,
articulação interinstitucional, localização empresarial, agilização de processos e identificação
de oportunidades.
A InvestPorto assume-se como um facilitador
e mitigador de custos de contexto, competindo
com outras cidades europeias, através da apresentação de propostas de valor para a atração de
projetos internacionais de elevada importância
para a criação de emprego qualificado na cidade.

www.investporto.pt
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CONTACTOS
Praça General Humberto Delgado, 5º
4049-001 Porto
+351 222 097 027
invest.porto@cm-porto.pt
facebook.com/investporto
linkedin.com/company/invest-porto

J.DA SILVA FARIA

www.jdasilvafaria.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 2
Licenciados

CONTACTOS
+351 919 983 006

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
danielfaria@jdasilvafarialda.pt
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JAPGEST

Empresa de Gestão de Participações Sociais
Noutras Sociedades, Como Forma Indireta de
Exercício de Atividades Económicas. (MAIS INFORMAÇÃO?)
O Grupo JAP, hoje um grupo centenário, iniciou
a sua atividade em 1904 na cidade de Marco de
Canaveses. Desde a sua criação, e marcadamente a partir de 1983, o crescimento do Grupo tem
evoluído de forma sustentada e é hoje representante de várias prestigiosas marcas.
Atualmente é um dos maiores Grupos Automóveis do país. Com mais de 30 pontos de venda
e serviço, tem também presença internacional.
Apoiado por uma equipa de excelentes profissionais altamente qualificados, o Grupo
JAP, através da sua rede de pontos de venda
e assistência, assegura, desde a sua criação,
o melhor serviço aos seus clientes e é hoje um
Grupo que marca a diferença no mercado automóvel em Portugal.

VAGAS PLAZAS PLACES 100
POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Engenharia;
· Telecomunicações;
· Informática.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

http://www.grupojap.pt/index.php?id=1
CONTACTOS
+351 255 788 021
joanferreira@grupojap.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
candidaturas@grupojap.pt
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JERONIMO MARTINS

O QUE FAZEMOS? É com orgulho que servimos,
todos os dias, milhões de clientes, que há 225
anos em nós confiam! Somos especialistas na
Distribuição Alimentar. Em Portugal, com supermercado Pingo Doce e o Cash & Carry Recheio, e
na Polónia, com as lojas Biedronka, conquistamos a liderança neste setor. A Ara, na Colômbia,
é a mais recente aposta do nosso Grupo, que alcançou este ano 104.000 colaboradores.
PEDRO SOARES DOS SANTOS – CEO

O QUE OFERECEMOS AOS CANDIDATOS? Ser
um Trainee Jerónimo Martins, significa iniciar uma
carreira desafiante no mundo da Distribuição e
adquirir conhecimentos e competências através de
uma combinação única, com formação, aprendizagem on-the-job nas várias áreas de negócio.
O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS? Procuramos os próximos líderes para as nossas Operações e para os nossos negócios. Valorizamos
candidatos motivados, com paixão, disponíveis
para dar sempre o seu melhor ao serviço do nosso
cliente, e partilhando os valores Jerónimo Martins.
Queremos na equipa Jerónimo Martins pessoas
criativas, curiosas, orientadas para os resultados
e que gostem de ser constantemente desafiadas.
O QUE DIZEM OS NOSSOS COLABORADORES?
O programa OMT desenvolve competências,
cruzando equipas internacionais e multidisciplinares na resolução de desafios do Grupo. Desde
cedo a capacidade de gerir equipas, atingir objetivos e tomar decisões é colocada à prova em
posições chave para a companhia. Desta forma
ágil cria equipas capazes e grandes oportunidades de desenvolvimento profissional.
JOÃO FERREIRA – CHEFE DE PERECÍVEIS, TRAINEE 2017

OUR TALENT PROGRAMMES:
• Operations Management Trainee
Este Programa oferece aos melhores recém-mestrados a possibilidade de uma carreira no
nosso negócio global de Distribuição Alimentar.
• Student Internship Programme
Este é um Programa de estágios de verão que representa uma oportunidade única para trabalhar
lado a lado com as nossas equipas, em desafios
individuais, e para ter impacto nos nossos processos e resultados.
• Campus Ambassador Programme
Tem como missão promover as de iniciativas de
recrutamento jovem nas universidades.

talent.jeronimomartins.com
CONTACTOS
+351 217 532 000
talent@jeronimo-martins.com

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Operations Management Trainees, Summer
Internship.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
linkedin.com/showcase/young-talent-jm
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JOHNSON CONTROLS
(POWERED BY CREATIVESYSTEMS)

www.johnsoncontrols.com/careers/
why-johnson-controls
CONTACTOS
+351 256 002 000

VAGAS PLAZAS PLACES 20
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Mobile Developer;
· API Specialist;
· Program Manager;
· Entre outros.

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
https://johnsoncontrols.referrals.selectminds.com/

lenka.dzygovska@jci.com
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KATHREIN
AUTOMOTIVE
PORTUGAL
O Grupo Kathrein Automotive foi fundado
em Rosenheim, na Alemanha, em 1919, pelas mãos do Sr. Anton Kathrein. Este grupo
é líder tecnológico em antenas para os mais
diversos segmentos, com uma facturação na
ordem dos 1500M de euros e que conta com
mais de 8500 Colaboradores em todo o Mundo. Em Portugal, a Kathrein Automotive localiza-se em Vila Real e fabrica antenas para as
principais marcas de automóveis. Conta com
400 Colaboradores, produz diariamente uma
média de 50.000 antenas e atingiu este ano
um volume de facturação na ordem dos 52M
de euros.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www. kathrein.com/pt/solutions/automotive/
CONTACTOS
+351 259 240 136 / +351 259 320 529
ines.santos@kathreinautomotive.com
ana.basto@kathreinautomotive.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recursoshumanos@kathreinautomotive.com
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LACTOGAL

A Lactogal é uma empresa agro-alimentar
portuguesa especializada em laticínios e seus
derivados e o seu propósito é produzir e comercializar, nos mercados nacional e internacional,
laticínios e outros bens alimentares através
das suas marcas. O objetivo do Grupo Lactogal
é contribuir para que as pessoas se sintam bem
no seu dia-a-dia, oferecendo-lhes produtos
para uma alimentação natural e equilibrada,
onde o leite ocupa um papel determinante. A
Visão da Lactogal é ser um Grupo Competitivo
que atua de forma abrangente no contexto da
globalização do mercado Lácteo, criando valor
e contribuindo, direta ou indiretamente, para
a criação de condições de produção de leite
em Portugal, num quadro de grande exigência
competitiva à escala global. A nossa atividade
está baseada em valores, o compromisso, a
determinaçao e simplicidade, que são os princípios que orientam as nossas ações, atividades
e a forma como nos comportamos, quer dentro
quer fora da empresa.

www.lactogal.pt
CONTACTOS
+351 226 070 073
rita.silva@lactogal.pt
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VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

LEROY MERLIN
ESPAÑA, S.L.U.

Leroy Merlin participa en la mejora del hogar y
el entorno vital de los habitantes del mundo.
Ayudar a imaginar el hogar deseado y, sobre
todo, a realizarlo: adaptándose al mercado local, saliendo al encuentro de los habitantes,
proponiendo productos que responden a sus
necesidades, interesándose ante todo por el
proyecto de cada cliente, creando tiendas más
acogedoras y agradables. Las tiendas Leroy
Merlin son grandes superficies de bricolaje en
autoservicio y venta asistida. Se organizan en
4 universos: bricolaje, construcción, jardinería
y decoración. Leroy Merlin también dispone
de múltiples servicios adaptados en cada país
para facilitar la compra, la realización y el seguimiento de los proyectos. Con una oferta de
30.000 a 60.000 referencias en las tiendas, el
reto de cada tienda Leroy Merlin consiste en
guiar al cliente hacia la elección adecuada.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Asesor/a venta
· Asesor/a proyecto
· Logístico/a
· Cajero/a
· Asesor/a servicios
· Jefe/a de sección

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.leroymerlin.es
CONTACTOS
+34 981 527 501
ana-maria.castro@leroymerlin.es
jorge.gordo@leroymerlin.es
anton.loureiro@leroymerlin.es

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
http://empleo.leroymerlin.es
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LIPOR

A LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão
de Resíduos do Grande Porto - é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento
dos Resíduos Urbanos produzidos pelos oito
municípios que a integram: Espinho, Gondomar,
Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. A LIPOR trata, todos os
anos, cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos - RU - produzidos por cerca de 1 milhão de
habitantes. Sustentada nos modernos conceitos
de gestão de RU, que preconizam a adoção de
sistemas integrados e a minimização da deposição de resíduos em Aterro, a LIPOR desenvolveu
uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RU, baseada em
três componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e Valorização
Energética, completadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados e de resíduos previamente preparados. Rumo à Sustentabilidade,
mote da estratégia da LIPOR.

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Áreas constantes do mapa de pessoal de
2018, disponível no site oficial da Lipor.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.lipor.pt
CONTACTOS
+351 229 770 100

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Luísa Assunção
recrutamento@lipor.pt
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LTPLABS

A LTPlabs é uma empresa especializada na
comercialização de atividades de consultoria
e inovação em gestão, com o objetivo de desenvolver e implementar processos capazes de
ajudar os seus clientes tomar melhores decisões no que diz respeito a dimensionamento e
afetação dos recursos.

www.ltplabs.com

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Consultor
· Backed Developer

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CONTACTOS
+351 913 907 741
Daniel Pereira
daniel.pereira@ltplabs.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recruitment@ltplabs.com
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MARINHA
PORTUGUESA

A Missão da Marinha traduz-se num conjunto
extremamente diversificado de tarefas, que podem ser sistematizadas nas funções de Defesa
Militar e Apoio à Política Externa; Segurança
e Autoridade do Estado no Mar; e Desenvolvimento Económico, Científico e Cultural. No seu
conjunto, estas funções materializam a ação desenvolvida pela Marinha para que o mar se constitua como um fator de desenvolvimento, de
progresso e de bem-estar para os Portugueses.
Por isso mesmo, podemos sintetizar a Missão
da Marinha num enunciado simples e sucinto:
Contribuir para que Portugal use o Mar.
Contamos contigo para cumprir esta missão.
Vem para a Marinha.
Nós somos como tu. Tu podes ser um de nós.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Funções nas áreas de Ambiente;
· Ciências Farmacêuticas;
· Comunicação;
· Contabilidade;
· Direito;
· Engenharias;
· Enfermagem;
· Gestão de Recursos Humanos;
etc.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

recrutamento.marinha.pt
CONTACTOS
+351 21 394 54 69
dp.rrs.rec.adj1@marinha.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Candidaturas Online
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MERCADO
DAS VIAGENS

www.mercadodasviagens.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 12
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

CONTACTOS
+351 965 041 342
nuno.castro@mercadodasviagens.pt
patricia.barroso@mercadodasviagens.pt

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Técnico de Turismo
· Comunicação
· Marketing

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Nuno Castro
+351 968 440 224

Até dezembro de 2018
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MESOSYSTEM SA

Desde a sua fundação, que a Mesosystem se implantou rapidamente como uma das principais
marcas de alta tecnologia e cosmética na indústria da saúde, beleza e bem-estar. O sucesso da
Mesosystem deve-se à sua dedicação na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, aliada
a uma paixão em proporcionar excelentes tratamentos com excelentes resultados. A Mesosystem, detentora de várias marcas internacionais
entre as quais a MCCM Medical Cosmetics,
MCCM Medical Spa, MC Cosmetics, detém uma
longa experiência nas áreas dos medical devices
e cosmética médica, beleza e bem-estar. Conjugando tecnologia, empreendorismo e experiência, a Mesosystem cria e desenvolve uma gama
inovadora e altamente competitiva de produtos
e equipamentos de extrema qualidade, assente
nos mais elevados padrões de exigência e rigor,
garantindo a máxima qualidade.

VAGAS PLAZAS PLACES 6
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Departamento Comercial Internacional
· Departamento de Marketing
· Departamento de Formação
· Departamento de Produção

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.mesosystem.com
CONTACTOS
+351 939 780 502

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
crm@mesosystem.com

Vânia Braziela
Até 31 de dezembro de 2018
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MUNICÍPIO DA TROFA

Graças à excelência das empresas do Concelho,
a Trofa é hoje, um Município assumidamente
exportador, afirmando-se em mercados altamente exigentes e competitivos, pela qualidade e valor acrescentado.
A Trofa concentra interessantes clusters industriais em setores estruturantes para a
economia nacional e internacional, acolhendo
algumas das maiores e mais conceituadas empresas portuguesas, em áreas como a saúde, a
metalomecânica, a alimentação e o têxtil.
Segundo dados divulgados pelo INE, a Trofa
ocupa a 13ª posição no Top Dinamismo, apresentando as maiores subidas nas exportações,
no período entre 2013 e 2017, entre os 308
municípios portugueses e o 16º lugar no Top
Valor Nacional dos Municípios que mais euros
acrescenta às exportações e representam mais
de dois terços de todo o acréscimo das exportações nacionais.
Estes bons resultados das empresas do Concelho são fruto do ambiente facilitador de investimento e propício ao empreendedorismo,
criado pelo Município da Trofa, no território
do Concelho.

www.mun-trofa.pt
CONTACTOS
+351 968 966 831
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MUNICÍPIO
DE LOUSADA

A LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão
de Resíduos do Grande Porto - é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento
dos Resíduos Urbanos produzidos pelos oito
municípios que a integram: Espinho, Gondomar,
Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. A LIPOR trata, todos os
anos, cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos - RU - produzidos por cerca de 1 milhão de
habitantes. Sustentada nos modernos conceitos
de gestão de RU, que preconizam a adoção de
sistemas integrados e a minimização da deposição de resíduos em Aterro, a LIPOR desenvolveu
uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RU, baseada em
três componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e Valorização
Energética, completadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados e de resíduos previamente preparados. Rumo à Sustentabilidade,
mote da estratégia da LIPOR.

VAGAS PLAZAS PLACES 5
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Áreas constantes do mapa de pessoal de
2018, disponível no site oficial da Lipor.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.cm-lousada.pt
CONTACTOS
+351 255 820 500
gip@cm-lousada.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
gip@cm-lousada.pt
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MUNICÍPIO
DE VILA DO CONDE

Vila do Conde é um concelho que conjuga 18
km de praias com a ruralidade das freguesias
mais a interior, sendo visíveis legados da pré-história, como o Castro de S. Paio, ou a Cividade de Bagunte, exemplares de arquitetura
do românico, como a igreja de Rio Mau, as casas e solares rurais e brasonados ou a tradição
monástica de Junqueira, Azurara ou Vairão. A
Câmara Municipal de Vila do Conde é uma entidade da administração pública local que vem
desenvolvendo a sua atividade em prol do Município, contribuindo para o desenvolvimento
concelhio e regional.

www.cm-viladoconde.pt
CONTACTOS
+351 252 248 400 / +351 252 646 613
viladoconde2020@cm-viladoconde.pt
geral@cm-viladoconde.pt
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MYDIDIMO

Os DiDiMos podem ser usados para melhorar
radicalmente muitas experiências digitais, incluindo VR, jogos, mensagens, marketing digital
e plataformas sociais. É apenas quando confiamos e acreditamos em algo que conseguimos
experenciar envolvimento e realização pessoal.

VAGAS PLAZAS PLACES 6
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

CONTACTOS

· Senior CG Engineer,
· Physics Developer,
· Head of Product,
· Shader Developer,
· CG Developer Application Developer

Isabel Santos
+351 916 221 043
isabel@mydidimo.com

Estudantes, Diplomados e de Verão

www.mydidimo.com

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
careers@mydidimo.com
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NATIONALE
NEDERLANDEN

Somos personas reales, como tú. Comprometidas con nuestros clientes y con ofrecerles
las mejores soluciones de ahorro e inversión.
Nationale-Nederlanden ofrece dichas soluciones a más de medio millón de clientes en toda
España con un equipo profesional de 500 empleados y 1.500 agentes exclusivos. Pertenece
al Grupo NN, uno de los grupos financieros más
solventes y activos del mercado internacional.
El Grupo NN es una compañía aseguradora y de
gestión de activos que opera en más de 18 países con fuerte presencia en Europa y Japón. Con
más de 12.000 empleados, el Grupo NN ofrece servicios de jubilación, seguros, inversiones
y banca minorista, para pequeñas y medianas
empresas, clientes corporativos e institucionales. Opera mediante asesores, brokers, bancos
y servicios directos.

VAGAS PLAZAS PLACES 5
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Vigo: • Tú te organizas y dispones de tu tiempo,
deberás poner toda tu creatividad para buscar
nuevos nichos de mercado y generar negocio
para la compañía. • Encontrar siempre un hueco para concertar entrevistas personales con
los clientes. • Ser proactivo y estudiar sus necesidades para que cuando te reúnas con ellos
les presentes la mejor planificación financiera.
• Cuidarles, que sientan que después de la venta también estás ahí y que te importan. Lo que
toda la vida se ha llamado fidelizar. • Y por supuesto, formarte constantemente para ser un
mejor profesional.

www.nnseguros.es
CONTACTOS
+34 638 471 815
sizquierdo@nnseguros.es

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Sonia Izquierdo
seleccion@nnseguros.es
Manda tu CV
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NAVIGATOR
COMPANY

A The Navigator Company é, desde 2016, a nova
marca herdeira do património do ex-grupo Portucel Soporcel. A Empresa é a terceira maior exportadora em Portugal, sendo a que gera o maior
Valor Acrescentado Nacional. A Companhia representa aproximadamente 1% do PIB nacional,
cerca de 3% das exportações nacionais de bens,
perto de 8% do total da carga contentorizada e
de 7% do total desta carga e da carga convencional exportada pelos portos nacionais. Em 2017,
a The Navigator Company teve um volume de
negócios superior a €1,6 mil milhões sustentado pelo bom desempenho das vendas de pasta,
energia e tissue.

VAGAS PLAZAS PLACES 70
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Funções nas áreas Industrial, comercial e
corporativa.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

http://www.thenavigatorcompany.
com/Pessoas/Programa-de-Recrutamento/Lift-Off
CONTACTOS
+351 962 055 173
susana.silva@thenavigatorcompany.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
http://www.thenavigatorcompany.com/Pessoas/Programa-de-Recrutamento/Lift-Off

Até 31 de dezembro de 2018
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NEOS INTEGRATED
SOLUTIONS, LDA.

A NEOS Integrated Solutions by BOLD é uma
empresa portuguesa dedicada às Tecnologias
de Informação que desenvolve o seu core nas
áreas de implementação, integração e administração de soluções informáticas. Fundada em
2006 e sediada em Aveiro, a NEOS nasce com
a missão de disponibilizar ao mercado soluções
diferenciadoras e diversificadas baseadas principalmente em tecnologias open-source com
uma forte componente de inovação.

www.neosbybold.com
CONTACTOS
+351 234 484 345
rh@neosbybold.com

VAGAS PLAZAS PLACES 50
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· System Administrator;
· DevOps;
· Application Support;
· QA Engineer;
· QA Analyst;
· Embedded Software Engineer;
· IT Security;
· Network Engineer.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recrutamento@neosbybold.com
Website - Sites de Emprego - Linkedin
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OPENSOFT

Somos a Opensoft, uma empresa portuguesa
de engenharia de software, especializada no desenvolvimento de soluções tecnológicas de elevada qualidade em ambiente business critical.
A nossa equipa de 70 colaboradores gosta de se
debruçar sobre problemas complexos e conceber
soluções inovadoras em áreas como o desenvolvimento aplicacional, integração de sistemas
ou consultoria tecnológica. As ferramentas que
mais utilizamos são: Framework Spring (Java),
SQL, BD Oracle, Web services, Angular (Javascript), CSS/HTML, XML, Maven e Git. Gostamos
da discussão de ideias e cada colaborador pode
traçar os seus objetivos de formação e progressão de carreira.

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Engenheiro de Software Sénior
https://www.opensoft.pt/carreiras/engenheiro-software-senior Engenheiro de Software
https://www.opensoft.pt/carreiras/engenheiro-software-lisboa/

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Diplomados

https://www.opensoft.pt/carreiras/
CONTACTOS
+351 213 804 410

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recrutamento@opensoft.pt

Até 31 de dezembro de 2018
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ORDEM DOS
ENGENHEIROS
– REGIÃO NORTE
A Ordem dos Engenheiros é uma associação
pública profissional, criada pelo Decreto-Lei
nº 27288, de 24 de novembro de 1936, que
representava os licenciados e, atualmente,
também, os mestres em Engenharia que exercem a profissão de engenheiro. Conforme o
Estatuto da Ordem dos Engenheiros, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/92, alterado pelo
Lei n.º 123/2015, a sua principal missão é “o
controlo do acesso à atividade profissional de
engenheiro e do seu exercício, contribuir para a
defesa, a promoção e o progresso da Engenharia, estimular os esforços dos seus membros
nos domínios científico, profissional e social, e
defender a ética, a deontologia, a valorização e
a qualificação profissionais dos engenheiros.”

www.oern.pt
CONTACTOS
+351 222 071 300
apoio.direcao@oern.pt
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ORIFLAME

A Oriflame foi criada em Estocolmo, em 1967,
pelos irmãos Robert e Jonas Af Jochnick e um
amigo, Bengt Hellsten, que decidiram iniciar o
seu próprio negócio para realizarem o seu sonho. A Oriflame tornou-se na maior empresa
europeia de venda direta de cosméticos, com
mais de 3 milhões de Assessores em todo o
mundo e um lucro anual de cerca de 1,5 bilhões
de euros. Desde o seu lançamento em 1967, a
Oriflame tem-se regido por práticas benéficas
para as pessoas e para o ambiente. A Oriflame
inclui ingredientes de origem natural nas suas
fórmulas, primando pelo respeito pelo ambiente e pelas comunidades que com a marca colaboram, tendo lançado inúmeras iniciativas para
reduzir o seu impacto ambiental. A Fundação
Oriflame é a forma encontrada pela empresa
para ajudar as comunidades, apoiando as mulheres e crianças necessitadas. Contando com
quase 50 anos de experiência e sucesso, a Oriflame permanece fiel à sua missão de ajudar as
pessoas a realizarem os seus sonhos.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.lipor.pt
CONTACTOS
+351 933 446 327
natalia_santos_oriflame@hotmail.com
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PROLOGICA
– EMPOWERING
PEOPLE
www.prologica.pt

Empowering People

VAGAS PLAZAS PLACES 8
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

CONTACTOS
+351 215 850 050 (Lisboa)
+351 256 001 976 (São João da Madeira)
careers@prologica.pt

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
http://www.prologica.pt/careers/
http://www.prologica.pt/contacts/

Até 31 de dezembro de 2018
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QUANTAL, SA

https://quantalgroup.com/

VAGAS PLAZAS PLACES 5
(Licenciados / Mestres)

CONTACTOS
+351 252 298 090

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rh@quantalgroup.com

Até 19 de outubro de 2018
Resposta direta a anúncios / candidatura espontânea
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RAPOSO & JOÃO
GOMES, SA

CONTACTOS

VAGAS PLAZAS PLACES 1

+351 919 983 006

(Licenciados)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
administração@rjgsa.pt
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REMOTE CONSULTING
SERVICES SL

Somos una consultora especializada en Ciberseguridad, Seguridad SAP y SAP GRC. Nuestro
objetivo es ayudar a las compañías en organizaciones más seguras y eficientes.

www.inprosec.com
CONTACTOS
+34 886 113 106
rr.hh@inprosec.com

VAGAS PLAZAS PLACES 6
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Consultor Seguridad SAP y GRC
· Sap Security Consultant
· GRC Consultor Ciberseguridad

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
seleccion@inprosec.com

Até 26 de outubro de 2018
Envío de correo electrónico a seleccion@inprosec.
com Asunto: (FindeU) CV “Insertar iniciales candidato” Cuerpo: (el cuerpo del correo debe contener los
siguientes apartados) “Introduccion del candidato”
“autorización para el tratamiento de datos personales
contenidos en el CV” “
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RMAX BALAÍDOS
SERVICIOS
INMOBILIAROS S.L.
Con más de una década de experiencia en el sector inmobiliario, hemos logrado posicionar nuestro Centro de negocios Inmobiliarios y convertirla
en una oficina de referencia en Vigo y Pontevedra. Se cuentan por cientos las personas de Vigo
y alrededores que han confiado en nosotros y en
la dilatada experiencia de nuestro equipo para
llevar a cabo una de las operaciones más importantes de su vida: la compra o venta de una casa
a través de una oficina RE/MAX, la compañía de
intermediación inmobiliaria número uno a nivel
mundial. De este modo nace RE/MAX Balaídos
en 2005, donde la experiencia, la formación y el
servicio al más alto nivel se unen para ofrecer el
mejor y más profesional servicio inmobiliario a
nuestros clientes. Compra, Venta y alquiler de:
Pisos, apartamentos, casas, chalet, villas, fincas, naves industriales, naves logísticas, suelos,
hoteles, locales comerciales, garajes, etc

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
En REMAX Balaídos, centro de negocios inmobiliarios situado en VIGO seleccionamos Agentes
Inmobiliarios para ampliar nuestro equipo comercial. Buscamos personas con ambición, don
de gentes, con ganas de aprender y superarse
todos los días. Libertad de horario y formación
continuada. Cuáles son sus principales funciones: · Captación de inmuebles para su gestión. ·
Asesoramiento en la valoración del inmueble. ·
Realización de planes de marketing, personalizados para cada inmueble. · Intermediar en las
negociaciones entre vendedores y compradores.
· Atender, directa o indirectamente, cualquier
servicio demandado por compradores o vendedores para facilitarles la gestión de la intermediación inmobiliaria

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
http://balaidos.remax.es/

Estudantes e Diplomados

CONTACTOS
+34 986 137 030

VAGAS PLAZAS PLACES 30
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Noelia Álvarez Cerqueira
balaidos@remax.es
Qué necesitamos: · Que sea Emprendedor, con mentalidad empresarial · Buena presencia · Muy positivo,
dinámico y alegre · Interesado en ingresar como mínimo entre 1.200 y 6.000 Euros mensuales · Residir
en Vigo ó Comarca · Si tiene experiencia de 1 o 2 años
como comercial o trato directo con el cliente, mucho
mejor, muy valorable si es en el sector inmobiliario.
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RUMOS

Fundada em Lisboa, no ano de 1992, a Rumos
foi pioneira na Formação e Certificação Técnica
de profissionais de informática em Portugal,
sendo atualmente a mais representativa empresa neste segmento de mercado. De forma a
garantir um know-how imediato e atualizado,
a Rumos desenvolve parcerias com marcas de
fabricantes representativas, obtendo assim o
reconhecimento do mercado nacional e internacional na competência de TI. Através de uma
equipa de profissionais altamente especializados e certificados, a Rumos conta atualmente
com soluções nas áreas de Outsourcing em TI,
soluções de Cloud, Enterprise Productivity & Collaboration, Managed Services e IT Service Management. Com a estratégia de estar presente nas
várias fases da formação pessoal e de carreira
dos futuros profissionais de TI, a Rumos desenvolveu a área de Educação, através da fundação
da Escola Profissional Digital, em 1999.

www.rumos.pt
CONTACTOS
+351 222 006 551
formacao@rumos.pt
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SAEZ.LAW SLU

Somos una startup del mundo jurídico cuya misión es desarrollar una nuevo modelo de despacho de abogados que permita a nuestros clientes
recibir la ayuda de los grandes abogados de cada
especialidad. www.saez.law

https://saez.law/

VAGAS PLAZAS PLACES 2
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Se informará en la entrevista.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
CONTACTOS

Estudantes e Diplomados

+34 627 136 035
saez.law@saez.law

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
+34 627 136 035

Até 23 de outubro de 2018
Es necesario solicitar una entrevista durante la Feria..
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SANJOTEC
– ASSOCIAÇÃO
CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA
www.sanjotec.com

VAGAS PLAZAS PLACES 30
(Licenciados / Mestres)

CONTACTOS
+351 939 780 502

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Backend Developer
· Frontend Develop
· Agritech Project Manager
· Mobile Developer
· Gestâo de produto & Comercial
· Digital Marketing Trainee
· Engº Mecânico
· Engº Eletromecânico

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
geral@sanjotec.com
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SEGULA
TECHNOLOGIES SAU

Grupo Segula, líder internacional en el sector de
la Ingeniería y Consultoría de alto valor añadido,
y una plantilla de 11.000 técnicos en 28 países.
Estamos presentes en la totalidad del territorio nacional, con oficinas en Barcelona, Bilbao,
Cartagena, Coruña, Madrid, Oviedo, Pamplona,
Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza. Actualmente contamos con una plantilla de más de 1.000 colaboradores en España.
Trabajamos con clientes punteros, entre los que
destacan compañías del mundo de la Automoción, Aeronáutica, Ferrocarril, Energías renovables, Oil&Gas e IT entre otros. Los proyectos en
los que trabajamos atraen a los mejores ingenieros y técnicos. Asimismo, y a través de nuestra
marca ABGAM, somos value solutions platinum
partner de Dassault Systèmes comercializando
e implantando soluciones de CAD/CAM/CAE,
como CATIA, DELMIA, SIMULIA Y ENOVIA.

VAGAS PLAZAS PLACES 200
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Ingenieros/as de los sectores Automoción,
· Aeronáutica,
· Ferrocarril,
· Energías renovables,
· Oil&Gas
· IT
ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

https://spain.segulatechnologies.com/es/
CONTACTOS
+34 986 676 048
cfernandez@segula.es

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
A través de las ofertas publicadas
en infojobs y linkedin.
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SOMOS LÍDERES DE MERCADO
ESTAMOS EM 11 PAÍSES E 3 CONTINENTES

ESTAMOS À PROCURA
DE PESSOAS COMO TU
Oferecemos
plano de integração e formação

REMUNERADO

90% taxa de CONTRATAÇÃO

Candidata-te
Envia o teu cv para
WWW.SIMOLDES. COM

recrutamento@simoldes.pt
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SIMOLDES
AÇOS, SA

Presente em 11 países, em três continentes, a
Simoldes oferece a oportunidade única de uma
carreira internacional nas suas diferentes unidades na Alemanha, Argentina, Brasil, China
Espanha, França, Marrocos, México, Portugal,
Reino Unido e Turquia. A Simoldes Promove o
desenvolvimento de competências profissionais nas várias áreas de negócio. Acreditamos
num modelo de especialização assente num
plano de integração e formação remunerado.
Os jovens licenciados têm oportunidade de
passar por diversos sectores empresariais, adquirindo competências e experiência, com a
possibilidade de, no final, integrarem o setor
que mais se adequa ao seu perfil.

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Gestão de Métodos e Processos
· Departamento Técnico

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.simoldes.com
CONTACTOS
+351 256 661 600
m.frias@simoldesacos.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recrutamento@simoldes.pt
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SISCOG – SISTEMAS
COGNITIVOS, SA

A SISCOG desenvolve software com vista à criação de soluções continuamente ajustadas para
satisfazer as necessidades dos clientes em sistemas de suporte à decisão e de optimização
em domínios que envolvem a necessidade de
conhecimento especializado, nomeadamente o
planeamento e a gestão de recursos, assumindo uma posição de destaque e de liderança no
mercado internacional de sistemas informáticos de tecnologia de ponta, de inteligência artificial e de investigação operacional.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Software Tester
· Software Engineer

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

http://siscog.pt
CONTACTOS
+351 217 529 101
ines.turras@siscog.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
career@siscog.pt
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SISTEMAS TÉCNICOS
DEL ACCESORIO Y
COMPONENTES S.L.
Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes S. L. es una empresa especializada en
la fabricación de productos para el sector del
cerramiento en aluminio. En cada una de sus
divisiones STAC cuida al milímetro el diseño,
tratando de responder a los requisitos de calidad e innovación que exige el mercado actual.
Para ello se vale de las mejores instalaciones
adecuadas a las diferentes líneas de fabricación
y de un equipo técnico especializado, además
de la experiencia que la ha afianzado como uno
de los principales referentes en su sector. Especialidades: Diseño y Fabricación de accesorios
para sistemas de apertura de aluminio y PVC
Diseño y Fabricación de Juntas de estanqueidad
Diseño y Fabricación de de perfiles de poliamida Panel composite de aluminio.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.stac.es
CONTACTOS
+34 981 811 736

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rrhh2@stac.es
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SITEL, PORTUGAL

We are Sitel Global outsourcing provider of customer experience management helping the largest brands in the world retain and grow their
customer base. We seek people who can build
trust with our clients’ customers and lead functional support teams. We look for individuals
with exceptional project management talent,
subject matter experts in all facets of business
operations, and people with leadership talent.
We have a People-first culture - our commitment to putting people first improves the satisfaction of our employees and provides a better
experience for the customer. From our customer
service associates through to our global leaders
that support them, everyone is valued.

https://jobs.sitel.com/
CONTACTOS
+351 213 585 600
careers.portugal@sitel.com

VAGAS PLAZAS PLACES 1200
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Customer Support (English; Dutch/English;
French/English; German/English; Italian/
English; Norwegian/English; Swedish/English;
Spanish/English; Danish/English; Brazilian
Portuguese/English)
Technical Support (French/ English; Portuguese/English; German/English; Dutch/English)
Financial Support (German/English; French/
English)
Nurse 2nd Line Support (French/English)
Quality Manager
Training Manager
Technical Account Manager
Marketing & Communication Assistant

·
·
·
·
·
·
·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
careers.portugal@sitel.com
Apply now through our website https://jobs.sitel.com/
and enjoy a great environment at a fantastic city. Join this
innovation team! Or contact the Recruitment Team at
careers.portugal@sitel.com.
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SOJA DE PORTUGAL,
S.G.P.S. SA

O Grupo SOJA DE PORTUGAL é uma referência
no setor agroindustrial português que aposta
em marcas fortes e tem atingido posições de
liderança no mercado nacional, bem como a
conquista de quota no mercado externo.
Estamos ancorados em valores sólidos que
fazem parte do nosso ADN, nomeadamente a
cooperação, ambição, responsabilidade, rigor,
inovação e confiabilidade e acreditamos que
“Em Grupo Somos Mais Fortes!”.
Através da SORGAL,na área de Nutrição Animal
atuamos em três áreas de negócio, nomeadamente, Alimentos Compostos para Avicultura e
Pecuária, Alimentos Compostos para Aquacultura e Alimentos Secos para Cães e Gatos.
Na área de negócio de Carne de Aves, produzimos, abatemos, desmanchamos e comercializamos carne de aves, na AVICASAL, SAVINOR,
GRANJA AVÍCOLA S. TIAGO, SOCIEDADE AVÍCOLA DO FREIXO E SOCIEDADE PRODUTOS
AVÍCOLAS.
Na área de negócio U.T.S, recolhemos, tratamos e valorizamos subprodutos de origem
animal, na SAVINOR e AVICASAL, com a marca
SAVINOR UTS.

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Técnico de produção Avícola
· Técnico de Laboratório
· Estágios profissionais qualidade e segurança
alimentar, MKT e outros

· Motoristas

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.sojadeportugal.pt
CONTACTOS
+351 256 581 100

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
recrutamento@sojadeportugal.pt
Website - Sites de Emprego - Linkedin
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SOLSBURY
SOLUTIONS

Thinking of a new experience? Want to live and
work in the UK?
But, not sure what to do or how to make it a
reality?
Solsbury Solutions are expanding and looking to
recruit candidates in Portugal to join our team.
We are looking for motivated and determined
individuals, interested in embarking on a new
opportunity in the UK.
The opportunity will involve working in the manufacturing, warehousing and hospitality industries on 16-20 week contracts in various Cities
throughout England and Wales.
Solsbury Solutions Ltd have over 14 years’ experience in looking after great people and providing
them with an amazing life experience. We are
a company who always prides itself with best
practice and compliance to all levels, and this has
been proved by our continued success, not only to
our clients but all our candidates too. We have already placed over 14,000 candidates from Europe
and are looking to progress this further.
We will give you all the information you need to
make your move to the UK a smooth and stress-free process. We will also introduce you to great
clients who will care for you and landlords who
will help you find suitable accommodation.
Please register your interest to work in the UK on
our website – www.solsburysolutions.com and
don’t forget to update us about the type of role
you are looking for, how long you’d like to stay and
when you are available. After receiving your details,
one of our team will respond within 48 hours.

www.solsburysolutions.com
CONTACTOS
+44 07769 223677

VAGAS PLAZAS PLACES 100
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Production staff,
· Order picking,
· Packing and wrapping,
· Forklift driver,
· Dispatch,
· Bar staff,
· Hosting/Waiting staff,
· Cleaners/Hygiene,
· Front of house,
· Food Production staff.

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
workingabroad@solsburysolutions.com
Please register on our website www.solsburysolutions.
com or email your interest to workingabroad@solsburysolutions.com.
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SONAE CAPITAL

Sonae Capital, SGPS Sonae Capital was founded in 2007, surfacing as a spin-off of SONAE.
A public listed company controlled by Efanor
group, that operates a diversified set of businesses. It is currently comprised of a portfolio
of various types of core businesses - Hospitality, Troia Resort, Fitness, Refrigeration &
HVAC, Energy and Industrial Engineering; and
one non-core business - Real Estate Assets.
Our goal is to improve each business competitive position and speed-up the sale of non-strategic assets while gaining leverage and
assist the portfolio development. If you are
looking for a fast-paced environment to start
an exciting career, our diversity will challenge
you to learn quickly and to discover unexpected talents. From Hospitality to Resorts, from
Engineering to Fitness, including our Corporate and Shared Services, we invite to leap with
us into the future and become our most valuable asset - people!

VAGAS PLAZAS PLACES 6
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Diversas no âmbito das diferentes empresas
(segmentos de negócio) da Sonae Capital,
Centro Corporativo e Shared Services.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.sonaecapital.pt
CONTACTOS
+351 22 012 95 00
rh@sonaecapital.pt

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
https://www.sonaecapital.pt/pt/recursos-humanos/oportunidades-de-carreira
Recursos Humanos Sonae Capital
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SONAE CENTER
SERVIÇOS II

Sonae is a multinational company managing
a diversified portfolio of businesses in retail,
financial services, technology, shopping centres and telecommunications. Sonae is present
across all continents and geographies, gathering
a team of talented professionals from all parts
of the globe. The values we share, which can be
found in our origins and in our DNA, are a legacy
for the future and the way we create long-term
economic value. We face each day as a fresh new
beginning for new opportunities, new challenges
and new triumphs.

www.sonae.pt/en
CONTACTOS
+351 220 104 000
youngtalent@sonae.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 120
(Licenciados / Mestres)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
At Sonae, we invest in capturing any high potential: internally, by encouraging a mobility
culture that allows our people to grow, and externally, by relying on different young talent integrating programmes, designed to accelerate
the development of competencies that are crucial for personal and professional growth. - Contacto Programme, intended for young recente
graduates or masters, aims to attract and integrate, within the different Sonae Companies,
young talent with different basic training, who
aspire to have access to the best leaders and
wish to develop ambidextrous competencies,
while also cultivating an extensive business
network. - Call for Solutions is an open innovation initiative that invites master’’s finalists
to undertake an internship at one of Sonae’’’’s
businesses, contributing with innovative ideas
and solutions to solve specific challenges. - Call
for Summer is a summer internship programme
that lasts between one to three months, where
undergraduate and master’’s students are invited to participate in projects put forward by
the different business units. This is a privileged
opportunity to approach the job market, as this
is often the first time these young students
have contact with the business world.

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
youngtalent@sonae.pt

181

SONAE IM

SONAE IM is an IT corporate venturing-company, aiming to manage and build a portfolio
of world-class tech-based companies linked to
retail and telecommunications. Our core areas of
interest are Business Analytics Solutions, Mobility solutions for retail, In-store technologies,
RA and Fraud Assurance Solutions, E-Commerce B2B and Cyber Security Solutions & Services.
WeDo Technologies, Bizdirect, Saphety, S21sec,
Bright Pixel, InovRetail, StyleSage, Armilar Venture Partners, Ometria, Arctic Wolf, Secucloud
and Jscrambler are some of the companies that
are part of our portfolio.

www.sonaeim.com
CONTACTOS
+351 220 129 500
people.culture@sonaeim.com
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VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Funções nas áreas Industrial, comercial e
corporativa.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados
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STRONGSTEP

A Strongstep dedica-se à consultoria, formação e certificação de empresas no seu desenvolvimento de software e nos seus serviços.
O mercado-alvo é, sobretudo, global, sendo
constituído por empresas tecnológicas que desenvolvem soluções ou prestam serviços altamente tecnológicos.

VAGAS PLAZAS PLACES 3
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Consultor em engenharia de software

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
http://strongstep.pt/

Estudantes e Diplomados

CONTACTOS
+351 919 524 450
Pedro Castro Henriques

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
pedroch@strongstep.pt
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SWORD HEALTH

SWORD Health is a digital health startup founded by a mix of Engineers and Clinical Specialists. At SWORD Health, we are disrupting the
Healthcare industry through the development
of an innovative system towards a more efficient and effective physical rehabilitation. The
company developed the first Digital Therapist,
SWORD Phoenix, that uses SWORD Phoenix
uses AI and motion tracking to understand the
performance of each patient, providing real-time feedback during treatment, under remote
guidance from clinical teams. SWORD Phoenix
allows patients to do their rehabilitation in the
comfort of home, maximizing patient engagement and clinical outcomes while reducing operating costs. SWORD Health was considered by
the European Commission as one of the most
innovative companies in Europe and its products are used around the world, including Europe, USA, Canada and Australia. This is what
we do. Develop technologies that make a real
difference in people’s lives. We wouldn’t waste
our time for nothing less. We are mavericks and
crazy enough to think that we can change such
a classic industry. But there is a catch. In order
to be capable of achieving such a challenging
task, we need to work with the best. This is why
we need you.

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Back-End Developer;
· Project Manager;
· Android Developer;
· Algorithms Developer.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

https://www.swordhealth.com/
CONTACTOS
+351 223 248 286
hello@swordhealth.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
careers@swordhealth.com
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TARLOGIC
SECURITY S.L.

Tarlogic es la primera empresa gallega de ciberseguridad fundada en 2011 por analistas de
seguridad informática, expertos en ciberseguridad y hacking ético, con la finalidad de ofrecer
asesoramiento tecnológico especializado y protección a organismos y empresas frente a ataques informáticos y al espionaje industrial. Las
oficinas centrales se encuentran en Santiago de
Compostela, y cuenta con oficinas en Madrid.
La protección de infraestructuras críticas se
compaginan con el desarrollo de servicios de
inteligencia, vigilancia, investigación y monitorización de información en internet, así como el
desarrollo de soluciones de productos de seguridad punteros.
El equipo técnico de Tarlogic está formado por
profesionales de reconocido prestigio, con una
gran visión innovadora y con una dilatada experiencia en servicios de ciberseguridad ofensivos
y defensivos.

VAGAS PLAZAS PLACES 6
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Analistas de Seguridad,
· Ingeniero de seguridad de Red,
· Administrador de Sistemas,
· Desarrollador BackEnd,
· Desarrollador FrontEnd,
· Threat Researchers

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.tarlogic.com
CONTACTOS
+351 912 919 319

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
talent@tarlogic.com
A través de nuestra web https://www.tarlogic.com/talento/ Enviando el cv a talent@tarlogic.com
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TECH4FOOD

www.tech4food.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 4-6
(Mestres)

CONTACTOS
+351 256 001 916

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Engenheiro eletromecânico;
· Engenheiro mecânico.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
info@tech4food.pt
Entrega de currículo em mão/email
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TECH4HOME

www.tech4home.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 1
(Licenciados / Mestres)

CONTACTOS
+351 256 001 930
info@tech4home.pt

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· GESTÂO DE PRODUTO & COMERCIAL

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes (já estiverem na sua tese de mestrado) e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
graca.candido@tech4home.pt
E-mail com envio de curriculo
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TELEPERFORMANCE
PORTUGAL S.A.

Teleperformance Portugal is part of the Teleperformance group, worldwide leader in Customer Experience Management and shared
services for international markets. With our
team of 9000 employees we are providing services to around 78 countries in 29 different languages. In 2015, Teleperformance Portugal is
considered for the sixth time the best company
to work for in Portugal by the Great Place to
Work Institute. Our team is characterized by its
versatility and internationality. Our employees
from around the world bring in a wide variety
of experiences and skills. Our company focuses
highly on teamwork and familiarity between
the people. This is how we transform passion
into excellence. As a young, dynamic team, we
are committed to the success of our partners
and dedicated to provide an outstanding performance for the customers to every extent.

VAGAS PLAZAS PLACES
(Licenciados / Mestres)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

https://jobs.teleperformance.pt
CONTACTOS
+351 912 443 969
joao.falves@teleperformance.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
youngtalent@teleperformance.pt
candidato@teleperformance.com
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TELEVES, S.A.

Televés es una compañía tecnológica de ámbito
global líder en el diseño, desarrollo y fabricación
de soluciones para infraestructuras de telecomunicaciones en hogares, edificios y ciudades. Su
sede central está ubicada en Santiago de Compostela (España), donde la empresa fue fundada
en 1958. En la actualidad, Televés es la cabecera
de una corporación que cuenta con más de 20 firmas industriales y de servicios, más de 700 empleados y 75 patentes de invención. Televés tiene
11 filiales internacionales, en Portugal, Francia,
Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, Escandinavia, Rusia, Estados Unidos, China y Emiratos
Árabes, y hace llegar sus productos a más de 100
países en los cinco continentes, a través de una
extensa red de distribuidores.

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

VAGAS PLAZAS PLACES 30

· Técnico/a de diseño web multimedia
· Ingenieros/as de telecomunicación
· Ingeniero/a de ventas
· Ingeniero/a de soporte técnico
· Ingeniero/a de soporte preventa
· Ingeniero/a de software y FPGA
· Ingeniero/a de seguridad informática
· Ingeniero/a de radiofrecuencia
· Ingeniero/a de hogar digital
· Ingeniero/a de desarrollo software
· Becario/a Ingeniería Industrial y Automatización
· Becario/a I+D+i _Preventa
· Becario/a I+D+i _ Hogar Digital
· Becario/a I+D+i _ Gsertel
· Becario/a I+D+i _ Gsertel
· Becario/a I+D+i _ Gsertel
· Becario/a I+D+i _ Desarrollo Software Seguridad
· Becario/a I+D+i _ Cabeceras
· Becario/a gestión de proyectos
· Becario/a en ingeniería informática
· Becario/a Desarrollo de Negocio y Filiales

(Licenciados / Mestres)

Internacionales

www.televes.com
CONTACTOS
+34 981 522 200

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
rrhh-corp@televes.com

Até 31 de dezembro de 2018
Envío de correo a través de página de empleo en la web
de televés
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UBIWHERE

www.ubiwhere.com

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

CONTACTOS
+351 234 484 466
hr@ubiwhere.com

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Backend Developer,
· Frontend Developer,
· Agritech Project Manager,
· Mobile Developer.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
hr@ubiwhere.com

Até 1 de novembro de 2018
Linkedin da Ubiwhere; Website; ITjobs ou outras
plataformas
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UNONO PORTUGAL

A Unono é uma startup tecnológica que tem
como objectivo ajudar os recém-licenciados
ou recém-mestres a encontrar a sua primeira
experiência profissional. A empresa junta o
melhor talento júnior a oportunidades em empresas de topo.

www.unono.net

VAGAS PLAZAS PLACES 100
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Variadas

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CONTACTOS
+351 918 907 198
portugal@unono.net

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
antonio.farracho@unono.net
Até 31 de dezembro de 2018
Registo Online e submissão do CV.
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U.PORTO INOVAÇÃO

A U.Porto Inovação é uma estrutura da Universidade do Porto, criada em 2004 com o objetivo de apoiar a cadeia de valor da inovação na
Universidade, promovendo a transferência de
conhecimento e reforçando a ligação da Universidade às empresas. Com mais de 10 anos de
experiência, a U.Porto Inovação foca a sua atividade na investigação feita na Universidade,
no empreendedorismo da comunidade académica e na ligação, cada vez maior, às empresas.

CONTACTOS
+351 220 408 272
+351 910 418 607

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
cjsantos@reit.up.pt
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VIDAEDU

A VidaEdu é uma empresa portuguesa especializada em experiências educativa no estrangeiro. De estágios profissionais e remunerados a
cursos de línguas, passando pela organização
de anos sabáticos e programas au pair, a voluntariado e viagens educativas, oferecemos experiências de vida, profissionais e pessoais, em
vários destinos. Organizamos a sua experiência
no estrangeiro para viajar com tudo confirmado
e em segurança.

www.vidaedu.com
CONTACTOS
+351 218 404 656
info@vidaedu.com
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VAGAS PLAZAS PLACES 500
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

VIEWNEXT

Viewnext es una empresa de Servicios de Tecnologías de la información del grupo IBM en
España, especializados en servicios de gestión
y desarrollo de aplicaciones e infraestructuras.
Contamos a día de hoy con un equipo de más de
4.500 profesionales en tecnologías de la información, con una cobertura de oficinas y centros
de innovación tecnológica en España y Portugal. En Viewnext estamos comprometidos con
la formación, el talento y las personas. Colaboramos con las universidades y escuelas de negocio más relevantes de nuestro país poniendo
en marcha numerosos programas de prácticas
y becas, cátedras, másteres especializados y
proyectos de investigación, con el objetivo común de construir un puente entre el mundo
universitario y el profesional.

VAGAS PLAZAS PLACES 20
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

Titulados o en curso de finalizar en ingeniería
informática, telecomunicaciones, matemáticas
Titulados o en curso de finalizar FP grado
medio o superior DAM, DAW, ASIR

·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

www.viewnext.com
CONTACTOS
+351 917 606 874
mbelinchon@viewnext.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Até 31 de dezembro de 2018
1. Entrevista telefónica desde RRHH
2. Entrevista presencial
3. Pruebas por competencias online
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VIGENT SERVIÇOS
CORPORATIVOS

Somos um grupo de origem portuguesa com
uma forte vocação e implementação internacionais. Os nossos investimentos abarcam áreas
diversas como a engenharia e proteção de aço,
a indústria e comércio de produtos do Mar ou
ainda o desenvolvimento e a gestão de ativos
imobiliários.

www.vigent.pt
CONTACTOS

VAGAS PLAZAS PLACES 25
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Engenharia Mecânica;
· Engenharia Gestão Industrial;
· Engenharia Civil;
· Economia e Gestão;
· Engenharia Alimentar;
· Engenharia Eletromecânica, entre outras.

+351 252 103 604

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
nunocarvalho@vigent.pt
Até 31 de dezembro de 2017
Através do site das empresas do grupo; Candidatura
espontânea para o email: drh@vigent.pt; Ficha de
candidatura nas portarias da empresa;

196

VIHU, LDA

A VIHU é uma empresa do ramo tecnológico
com um foco muito grande em sistema de segurança electrónicos. Actuamos em mercados
tão diversos como Portugal, França, U.K ou Romenia. Sendo uma pequena empresa, os nossos
colaboradores são vistos como players muito
importantes no crescimento da mesma. O nosso
espaço fisico é pequeno, mas a nossa visão é gigante. Aguarda-mos pela vossa visita.

VAGAS PLAZAS PLACES 2
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

IOT ARCHITECT: SOFTWARE DEVELOPER /
WIRELESS NETWORKS / CLOUD SERVICES /
ELETRONICS / AI / MACHINE LEARNING .
PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: PENSAR FORA
DA CAIXA. INOVADOR.

www.vihu.net
ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
CONTACTOS

Estudantes, Diplomados e de Verão

+351 969 555 520
ha@vihu.net
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VLASERON
METALOMECANICA SA

www.v-laser-on.pt

VAGAS PLAZAS PLACES 5
(Licenciados)

CONTACTOS
+351 220 907 180

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

·

DESENHO/PROJECTO
(AUTOCAD+SOLIDWORKS)
QUALIDADE
COMERCIAL E MARKETING INTERNACIONAL

·
·

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
geral@v-laser-on.pt
Até 31 de dezembro de 2018
CURRICULUM E ENTREVISTA
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VOLTALIA

Voltalia is an integrated and independent
player in the renewable energy market, currently working with four different energy sources: wind, solar, hydro and biomass. The Group
develops, builds and operates medium-size
renewable energy power projects for its own
account and for third-party clients. Voltalia has
been listed on the Euronext regulated market in
Paris since July 2014 (FR0011995588 - VLTSA)
and has entered the Enternext Tech 40 index in
April 2017. Founded in 2005, Voltalia has developed significant expertise in the production of
electricity from renewable energies. Combined
with the high quality of its teams, Voltalia has
defined its business model to position itself as
an integrated industrial expert in the renewables sector, controlling every stage of the development, construction and operation of power
plants based on renewable energy sources.

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.voltalia.com/en
CONTACTOS
+351 232 811 381
info.voltalia@voltalia.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
voltaliarecruits@@voltalia.com
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VTXRM
SOFTWARE FACTORY

www.vtxrm.com

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

CONTACTOS
+351 924 435 356

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes e Diplomados

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
bruno.silva@vtxrm.com
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VLAAMSE DIENST VOOR
ARBEIDSBEMIDDELING
EN BEROEPSOPLEIDING
Work in Flanders is the international labour
mobility service from the Flemish Public Employment Service (VDAB), looking out for
potential employees abroad to help our innovative economy flourish and work out the
shortages that this exciting Northern region of
Belgium is undergoing.

www.workinflanders.be
CONTACTOS
+32 499 948 843
jill.delombaerde@vdab.be

VAGAS PLAZAS PLACES 200
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
IT and Engineering:
Software engineers (embedded)
Electrical engineers
Micro electronics
IT analyst developer (JAVA, .net, c++, C#)
Project managers IT and/or Communication
Mechanical engineers - civil and nautic engineers
Automation engineers
Technical designers

·
·
·
·
·
·
·
·

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
eures@vdab.be
Até 30 de novembro de 2018
Send your application to eures@vdab.be and specify function.
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WORKINDENMARK

Workindenmark provides international jobseekers and Danish employers with the information, guidance and tools to find each
other. Workindenmark is a public employment
service for highly qualified international candidates looking for a job in Denmark, and Danish companies searching for talented foreign
candidates. Workindenmark is part of the Danish Ministry of Employment and member of
European Employment Service (EURES). Our
three Workindenmark centres, located in Copenhagen, Odense and Aarhus, offer a series
of recruitment services to employers and information and guidance to international jobseekers. In addition, workindenmark.dk provides
with the information to bring together Danish
employers and foreign candidates. For more information please see: www.workindenmark.dk

www.workindenmark.dk

VAGAS PLAZAS PLACES 500
(Licenciados / Mestres / Doutorados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS
Denmark is looking for highly skilled professionals such as:
Engineers
IT-specialists
Biotechnology and Pharmaceutical specialists
Medical specialists
Business and finance

·
·
·
·
·

Researchers At www.workindenmark.dk you
find around 1.000 vacancies:
Search in the Workindenmark job-bank,
Upload your CV in the CV-bank
Find information about living and working
in Denmark Chat with us each Friday https://
www.workindenmark.dk/About-Workindenmark/News/Chat-with-us-each-Friday

·
·
·

CONTACTOS
+45 722 233 30
workindenmark@workindenmark.dk

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
Directly to the Companies
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XPECTRALTEK

A Xpectraltek é uma empresa tecnológica que
desenvolve soluções em imagem espectral aumentando, desta forma, o campo de visão para
além do que é visível (ultravioletas (UV) e infravermelhos (NIR)). As suas soluções podem
ser aplicadas no Património (diagnóstico e monitorização do património cultural), Agricultura
(monitorização de pragas, níveis de hidratação
e necessidades nutricionais das plantas) e Indústria (controle de qualidade em tempo real
para processos de produção, identificação de
defeitos nos materiais e monitorização da homogeneidade dos mesmos).

VAGAS PLAZAS PLACES 6
(Licenciados)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Software Developer,
· Engenheiro Electrónico,
· Engenheiro Mecânico,
· Engenheiro Agrónomo.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Diplomados

www.xpectraltek.com
CONTACTOS
+351 915 743 551
Andrea Mota
andrea.mota@xpectraltek.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
info@expectraltek.com
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XUNTA DE GALICIA

O Servizo Público de Emprego de Galicia é a denominación baixo a que a Xunta de Galicia realiza as súas funcións de intermediación entre a
oferta e a demanda de emprego con eficacia,
transparencia e rapidez.
O Servizo Público de Emprego de Galicia ofrece,
a través da súa rede de Oficinas de Emprego,
atención personalizada ós traballadores para
a intermediación na mellora e calidade da súa
inserción laboral e aos empresarios para atopar
aos traballadores co perfil adecuado para cubrir
os postos de traballo que oferten, con toda a
celeridade e eficacia posible para que o resultado da xestión sexa o desexado.
A rede EURES en Galicia está integrada no Servizo Público de Emprego de Galicia.
EURES (EURopean Employment Services) é
unha rede de cooperación creada pola Comisión Europea e os Servizos Públicos de Emprego do países que forman o Espacio Económico
Europeo (EEE) cuxo obxectivo é facilitar a libre
circulación de traballadores entre ditos países,
permitindo aos cidadáns traballar e establecerse libremente, garantindo igualdade de dereitos cos nacionais de cada país.
Dentro desta rede, EURES Transfronteirizo
Galicia-Norte de Portugal foi creado para dar
información específica sobre a mobilidade
fronteiriza de traballadores e empresarios nesta Eurorrexión.

204

O Servizo EURES Transfronteirizo G-NP:
• Facilita acceso á información sobre ofertas e
demandas de emprego na área fronteiriza Galicia-Norte de Portugal;
• Infoma sobre lexislación dos dous países en
materia laboral, fiscal, social...;
• Proporciona elementos informativos sobre
condicións de vida e de traballo a ambos lados
da fronteira;
• Orienta en materia de formación e prácticas
profesionais na rexión fronteiriza.

CONTACTOS
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/
demandante/eures/
http://www.eures-norteportugal-galicia.org/

ZAV BONN
–EURES GERMANY

www.makeitingermany.de
CONTACTOS
+49 228 713 1389 / +49 228 713 1185
Daniela.Nass2@arbeitsagentur.de
Jonas.Larbig@arbeitsagentur.de
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ZF GROUP (DALPHI
METAL ESPAÑA, S.A.)

Con sede en Alemania, ZF es un grupo de empresas dedicado a la fabricación y diseño de
componentes del automóvil, entre otras actividades. Al tratarse de un grupo de empresas
multinacional, sus centros se encuentran repartidos por todo el mundo, incluyendo España
y Portugal. Dentro de la división de Tecnología
de Seguridad Activa y Pasiva se encuentran los
centros de Vigo, Porriño, Valladolid, Vila Nova
de Cerveira y Ponte de Lima. Somos proveedores de un gran número de fabricantes del automóvil. Entre estas localidades contamos con
cuatro centros de I+D, en los que más de 300
ingenieros trabajan en la investigación y desarrollo de productos relacionados con la de seguridad pasiva del vehículo, y con varias plantas
de producción en las que se dedican a la fabricación de sus componentes. Dentro de ZF, los
estudiantes y recién titulados tienen múltiples
oportunidades de colaborar con buenos profesionales y que comparten una visión similar
sobre la innovación en el automóvil.

VAGAS PLAZAS PLACES 10
(Licenciados / Mestres)

POSIÇÕES/ FUNÇÕES PUESTOS/
FUNCIONES POSITIONS/ FUNCTIONS

· Distintas áreas de ingeniería;
· Gestión de proyectos;
· Funciones de staff.

ESTÁGIOS PRÁCTICAS INTERNSHIPS
Estudantes, Diplomados e de Verão

www.zf.com
CONTACTOS
+34 986 293 129
elena.mallo@zf.com

CANDIDATURAS
SOLICITUDES APPLICATIONS
empleoZF.dme@trw.com
Até 30 de setembro de 2018
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Organizadores

Apoios

Patrocinadores

