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Colocar o emprego dentro
das universidades é um dos

propósitos da nova iniciativa
de apoio à contratação que o

Expresso Emprego vai promover
já no próximo mês.Juntámo-
nos a algumas das mais
conceituadas universidades
nacionais para um ciclo de
feiras de emprego virtuais
que vão aproximar os maiores
recrutadores aos melhores
talentos. A Expresso Emprego
Universidades Job Fairtem asua
primeira edição a 17 de outubro.

„ esde o início do ano há

|
mais 76 mil empregos em

I Portugal, segundo as contas
-^ do Instituto Nacional de

Estatística (INE). O número supera,
ainda antes do fecho do ano, a

criação de novos empregos registada
em 2015, mas também em 2014. As

últimas previsões da Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
também não são desfavoráveis para
Portugal. O World Employment
Social Outlook coloca o desemprego
jovem a subir em 2017, mas não

em território nacional "onde são

esperadas reduções significativas
nas taxas de desemprego jovem
ao longo de 2017". Apesar disso,

o desemprego jovem e de longa
duração mantêm-se entre os

principais flagelos nacionais. Uma

conjuntura que o Expresso Emprego
tem procurado ajudar inverter, com a

divulgação regular de oportunidades
de emprego para públicos

diferenciados e informação sobre

orientação de carreira e tendências
de recrutamento, mas que se

eleva agora a um novo patamar.
Levar o emprego às universidades e

colocar os melhores empregadores
do país em contacto com os melhores
talentos nacionais, apoiando a

sua integração profissional, é

o grande propósito do ciclo de

feiras virtuais de emprego que a

marca Expresso Emprego estará

a promover no próximo mês, sob

a chancela da iniciativa Expresso

Emprego Universidades Job Fair.
A iniciativa de recrutamento
envolve nove instituições de ensino

superior nacionais - Universidade
Católica de Lisboa (Católica-Lisbon),
Instituto Superior de Economia e

Gestão (ISEG), Nova SBE, ISCTE-
IUL, Faculdade de Engenharia da

Universidade do Porto (FEUP),
Católica-Porto, Universidade do

Minho (UMinho), Universidade
de Aveiro e Instituto Superior de

Administração e Gestão (ISAG)
- que se uniram ao Expresso
neste projeto de promoção da

empregabilidade e diminuição do

desemprego jovem, e cujos alunos
beneficiarão das ofertas divulgadas
nos vários eventos de recrutamento.

Três feiras, um mundo
de oportunidades
A primeira Expresso Emprego
Universidades Job Fair é uma feira
de emprego generalista, focada

em contratações multisectoriais, e

arranca a 17 de outubro, decorrendo
até ao dia 23. A segunda feira de

emprego virtual desta iniciativa está

prevista para a semana seguinte,
de 24 a 30 de outubro, e estará

especificamente direcionada para
perfis com qualificações nas áreas

ligadas ao sector Imobiliário. A
terceira e última, job fair deste

ciclo estará focada nas áreas das

Tecnologias de Informação e

Engenharias (IT & Engineering),
e decorre de 31 de outubro a 6

de novembro. Ao longo das três

semana que decorrerá a iniciativa,
o Expresso Emprego divulgará
informação útil direcionada para
quem procura em cada uma
das áreas específicas, apoiando
os jovens profissionais no seu

contacto com os empregadores
e ajudando-os a preparar um

processo de seleção bem-sucedido.
cmateus. externoCaimpresa.pt


