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Universidades juntam alunos
e empresas para promover emprego

EMPREGO

Muitas empresas procuram nas feiras de emprego os melhores talentos e são muitos os alunos a conseguir aí o primeiro trabalho.

É cada vez mais comum empresas
procurarem os melhores talentos
e são muitas as que preferem re-
cém-licenciados e graduados.
Conscientesdisso,váriasuniversi-
dadespromovemoempreendedo-

rismoeo ‘networking’.No iníciodomêsaISCTE
Business School (IBS) realizou o 13º fórum de
emprego, na semanapassada aUniversidadeCa-
tólicadeLisboaorganizouo12ºFórumCarreiras
2016,eentreosdias29deFevereiroe4deMarço,
é a vez do Instituto Politécnico de Setúbal reali-
zarasegundaSemanadeEmpregabilidade.

E com elevadas taxas de sucesso. Nádia Lei-
tão, responsável pelo gabinete de Career Servi-
ces da IBS, faz um balanço bastante positivo da
edição deste ano. “Tivemos ‘feedback’ de diver-
sos alunosque ingressaramnosprocessosde re-
crutamento no IBS Career Forum, e alunos que
obtiveram propostas de estágios de Verão e de
trabalho para início em Setembro”. Já no
Networking Lunch “houve empresas que convi-
daram o grupo de alunos presentes a visitar as
empresasnasemanaseguinte”,disse.

As feiras de
emprego são uma

das formas de
facilitar o contacto

com futuros
empregadores.

Cercade98%dosfinalistasdaIBStêmempre-
go um ano após a conclusão das licenciaturas ou
mestrados e o Career Services IBS tem um peso
determinante nesse número. Quase 50% dos
candidatos conseguem aqui o seu primeiro em-
prego, garante Nádia Leitão, revelando que “as
empresas indicaram, que, em média, selecciona-
ram 32 alunos para os recrutamentos activos, a
EY referiu que 300dos currículos recebidos irão
ingressarnosseusprocessosderecrutamentoea
CGD e a Jerónimo Martins que iriam avançar
com100dosparticipantesnosseusprocessos”.

Além da partilha de informações entre em-
presas e candidatos, realizadas em ‘stands’, o
programa integra apresentações, ‘workshops’ e
entrevistas rápidas, 23 no total, este ano, contra
apenasnovede2015.Este ano foi tambémsupe-
rado o número de empresas presentes, 61 no to-
tal, mais 21 do que o ano transacto, e mais 700
inscrições ‘online’. Nádia Leitão destaca tam-
bém uma novidade. A realização, com a consul-
tora EY, de um processo de recrutamento ‘in lo-
co’, “comentrevistasedinâmicasdegrupo”.

Também o 12º Fórum Carreiras 2016 da Ca-

tólica se traduziu numa palavra: sucesso. A co-
meçarpelomaiornúmerodeempresas–35con-
tra as 28 de 2015, o que garantiu “uma maior di-
versidadedeempresas”, frisaSusanaPrudêncio,
responsável pela área de desenvolvimento de
negócio no Gabinete de Desenvolvimento de
Carreiras. Além disso, este ano, a interacção nos
‘stands’ foi mais alargada, para que os alunos ti-
vessem mais tempo para conhecer melhor o ne-
gócio das empresas, oportunidades de recruta-
mentoerespectivosprocessos.

Esta edição foi ainda marcada por algumas
novidades. “Houve um levantamento específico
dos objectivos de participação das empresas, o
que permitiu fazer uma comunicação customi-
zada com os alunos, dizendo a cada um dos anos
de licenciaturaemestradooquepodiamesperar
de cada empresa”, salienta Susana Prudêncio,
que acrescenta o facto de vários alunos terem
tido a oportunidade de partilhar o seu currículo
com várias empresas e manifestar o interesse
emparticiparnosprocessosderecrutamento.

Aliás, em média, os alunos recebem mais de
três ofertas de emprego neste fórum, que em
muito contribui para a taxa de 98%de emprega-
bilidadedaCatólica.

Outra iniciativa que visa fomentar a integra-
ção profissional, é a Semana da Empregabilida-
de, organizada pelo Instituto Politécnico de Se-
túbal (IPS), que teve em 2015 a primeira edição.

Entre29deFevereiroe4deMarçodecorrerá
a 2ª edição e Pedro Dominguinhos, presidente
do IPS, explica que o dia 1 de Março “será espe-
cialmente dedicado às empresas, com duas ini-
ciativas distintas: ‘Criando elos, desenvolvendo
conhecimento - Oportunidades para criação de
redes entre o Ensino Superior e as Organiza-
ções’. É, explica, “uma sessão focada no tecido
económico regional, durante o qual pretende-
mos dar a conhecer as oportunidades de apoio à
criaçãode emprego, para oque contaremos com
a participação do IEFP, e dos instrumentos dis-
poníveis,noâmbitodoHorizonte2020,doEras-
mus+ e do Apoio à Investigação nos Institutos
Politécnicos”.

O outro momento é o ‘À mesa com…’, organi-
zado por áreas de intervenção, onde se fará “a
partilha de experiências de elementos chave de
empresas e outras entidades, com os finalistas
que lhes colocarão, num ambiente informal, as
suas dúvidas acerca dos desafios da integração
nomundodotrabalho”.

Nos dias 2 e 3 de Março é a vez da Feira de
Emprego, onde marcarão presença mais de 70
empresasnacionais e internacionais dediversos
sectores. O objectivo é “dinamizar um primeiro
momento de contacto entre organizações e es-
tudanteseexplorardiversasoportunidades”, es-
clarecePedroDominguinhos.■ RaquelCarvalho

FEIRA DE EMPREGO

Iseg promove
Career Forum
Nos próximos dias 8 e 9
deMarço, a Lisbon School
of Economics &Management
(ISEG), da Universidade
de Lisboa, vai organizar
o seu Career Fórum.
Promover o encontro
e o ‘networking’ entre as
empresas recrutadoras
de jovens graduados por
esta escola, disponibilizar
aos alunos aconselhamento
especializado em áreas
relevantes para a procura
de emprego e para a gestão
adequada dos seus processos
de recrutamento são alguns
dos objectivos deste evento.
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