
Concurso ao estilo
'The voice' para
jovens à procura
de emprego
'JumpingTalent' 64 jovens lutam por um
emprego. Quem gosta do candidato carrega
no botão e espera ser a empresa escolhida
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Provas dividiram primeiro os universitários em equipas por cores e depois por empresas

Júri pontuou criatividade dos participantes de 1 a 5
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"Escolho a Unicer." Patrícia Fino,
de 23 anos, está a terminar o mes-
trado em maiketinge procura o

primeiro emprego, mas neste caso
é ela que escolhe a empresa que
prefere. Na luta para contar com a
estudante do Estoril estavam tam-
bém a Ana Aeroportos e o Santan-
derTotta, que, enquanto Patrícia
explicava que o talento é "trabalho
e honestidade", fizeram acender as

luzinhas brancas à sua frente. À se-

melhança do que acontece em

Maioria dos
finalistas eram

de Gestão (18%)
e da ULisboa



concursos de talentos como o The
Voice, na primeira edição do Uni-
versia Jumping Talent os candida-
tos também são sele-
cionados graças a
um botão e, se mais
do que um se acen-
der, cabe ao jovem
escolher a empresa.

O objetivo é que
no final das provas
exista uma proposta
real de trabalho. "Nas
duas edições espanholas, no final
do dia, 90% dos participantes ti-
nham emprego e aqui esperamos
que aconteça o mesmo", refere o
diretor- geral do Universia Portu-
gal, Bernardo Sá Nogueira. A equi-
pa vencedora do dia foi a do San-
tander, mas antes de chegar aí os
64 jovens selecionados para a final
tiveram de ultrapassar alguns obs-
táculos.

Primeiro chegaram 3600 currí-
culos de jovens universitários de

todo o País, à organização do Jum-
ping Talent. A seleção reduziu os

candidatos a 64 talentosos jovens,
que se reuniram em Lisboa para a
grande final, na quarta-feira.

Amanhã começou com os par-
ticipantes divididos em oito gru-
pos que representavam grandes
empresas e um problema para re-
solver em 40 minutos. A equipa
vencedora - a cinzenta - teve de li-
dar com os problemas de produti-
vidade da Virgin, que tinha direcio-
nado o seu orçamento para as via-

gens à Lua. A solução: "Trabalho
em equipa e um prémio para
quem solucionasse o problema"
valeu aos oito elementos o título de
mais criativos, depois da votação

do júri.
Outras equipas ti-

veram de resolver
problemas como o

absentismo dos tra-
balhadores da Goo-
gle, a falta de comuni-

cação na Apple ou a
desinteresse pelo ri-
tual de boas-vindas

dos novos trabalhadores no IKEA.

Enquanto discutiam como
iriam resolver estes problemas, à
volta das mesas redondas os possí-
veis empregadores iam tirando no-
tas. "Coitados, devem sentir-se ra-
tos de laboratório. Não teria a cora-

gem deles", desabafa Ana Ber-
nardes, da consultora Accenture.
Participa no evento com intenção
de contratar: "Neste momento te-
mos mais de 40 lugares em aberto.
Mas não tenho limite de contrata-
ções para hoje, nem mínimo nem
máximo."

Depois de testados em grupo, os

jovens subiram um a um ao palco,
responderam a uma questão em
30 segundos e esperaram que as

empresas carregassem no botão.
No final, fizeram o último desafio
vestindo a camisola das empresas.
Ganhou a do Santander: compos-
ta por cinco jovens licenciados em
Economia, Química, Engenharia e

Matemática. Depois da prova se-

guem-se os contactos para um fu-
turo emprego.


