
EMPREGABILIDADE

ISEG treina alunos para 'agarrar' recrutadores

A escola vai realizar uma
feira de emprego e já
está a preparar os alunos
para não deixar escapar
nenhuma oportunidade

Deloitte, EDP, EY, Jerónimo
Martins, Accenture, REN,
PrimelT, Sonae e Vodafone
são algumas das mais de 40
empresas que, de 27 a 28 de
fevereiro, estarão a contratar
no ISEG Career Fórum, a feira
de emprego e recrutamento
do Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão (ISEG). O
evento que é apontado como
uma das iniciativas-âncora de

promoção da empregabilidade
dos alunos da instituição está
aberto a estudantes da escola,
ex-alunos e à comunidade em
geral.

São esperados mais de dois
mil participantes e há centenas
de vagas disponíveis para es-

tágios, programas de trainees
e funções com maior grau de

experiência. Tanto mais que
esta é altura do ano em que a
maior parte das empresas parti-
cipantes no ISEG Career Fórum

começa a preparar o recruta-
mento dos alunos finalistas das

principais universidades nacio-

nais. Uma ronda pelas páginas
das empresas permite perceber
que em alguns casos as oportu-
nidades em aberto ascendem às

centenas, em território nacional
e internacional. São disso exem-
plo algumas das consultoras que
escolhem o evento como palco
preferencial para recrutar ta-
lento à saída da universidade.
Deloitte, EY, Accenture estão
entre os principais recrutado-
res nacionais. No mesmo pa-
tamar estão as tecnológicas. A
Vodafone, por exemplo, está a
selecionar candidatos para uma
nova edição do seu programa
de estágios Discover Summer
Internship, além das múltiplas
vagas que tem disponíveis. Es-
tará de olhos postos nos parti-
cipantes do evento que segue
um modelo de aproximação das

empresas à academia.
Para os dois dias em que de-

corre o Career Fórum do ISEG
estão previstas várias iniciati-
vas, além do recrutamento pro-
priamente dito, materializado
através da presença das empre-
sas em stands. "O evento arran-
ca com dois business breakfasts
com ex-alunos, empresas e co-
ordenadores de licenciatura e

mestrado do ISEG, que procura
aproximar os vários interveni-
entes e clarificar expectativas
de empresas e candidatos em
relação à empregabilidade",
explica Helena Faria, respon-
sável pelo Career Office (centro
de carreiras) do ISEG. Para o

segundo dia estão agendadas
speed interviews (entrevistas
rápidas) das empresas aos can-
didatos e workshops temáticos
sobre a atividade dos vários par-
ceiros do evento.

Preparação é tudo

Helena Faria, responsável pelo
Career Office (centro de carrei-
ras) do ISEG não tem dúvidas:
este é o maior evento de recru-
tamento da escola e a principal
porta de entrada dos alunos no

mercado de trabalho. E é por
isso que a escola faz questão de

preparar bem os seus estudan-
tes para tirarem o melhor par-
tido da presença das empresas
no campus.

No último ano, o ISEG regis-
tou uma taxa de empregabilida-
de de 96,5%. Embora não seja
possível medir com exatidão
quantos alunos encontraram

emprego através da participa-
ção na feira de emprego, a líder
do centro de carreiras não tem

dúvidas de que o evento tem um
impacto muito positivo na em-
pregabilidade dos alunos e por
isso "é necessário que se prepa-
rem para tirar o melhor partido
desta proximidade aos recruta-
dores". Segundo Helena Faria,
o ISEG percebeu nas últimas
edições que os alunos tinham
alguma dificuldade na aborda-

gem às empresas em questões
práticas como a apresentação,
o desconhecimento da empresa
que abordam ou a forma como
se apresentavam aos recrutado-
res. Por isso, decidiu anteceder
o evento de um ciclo de sessões

de preparação, a decorrer esta

semana, pensadas para ajudar
os alunos a colmatar estas difi-
culdades e aproveitar ao máxi-
mo as oportunidades disponíveis
no evento, cm.


