Procura profissionais graduados para satisfazer as suas necessidades de recrutamento?
Preparad@ para alargar a sua pesquisa de talentos a candidat@s competentes, qualificad@s e
motivad@s, não só em Portugal, mas também em Espanha e em toda a Europa?
Junte-se a nós na 3ª edição da FINDE.U, a Feira Internacional Virtual de Emprego
Universitário, organizada por uma parceria de 4 universidades da euro-região da Galiza / Norte de
Portugal: Porto, UTAD (Trás-os-Montes & Alto Douro), Vigo e Universidade Católica Portuguesa
- Porto, conjuntamente com o EURES Portugal e o EURES Transfronteiriço Norte de Portugal Galiza. A partir de 16 de abril, 3 dias dedicados a satisfazer as suas necessidades de recrutamento
com algum do melhor talento na Europa. A participação é gratuita!

O QUÊ?
Um evento de recrutamento dedicado a estudantes e profissionais graduad@s, sobretudo (mas
não apenas) de Portugal e Espanha, e a empregadores de toda a Europa.
Oportunidades de emprego qualificado, estágios / programas de graduados e oportunidades de
investigação serão o principal enfoque. Empregos / estágios de verão podem também ser
promovidos.

QUANDO?
16 a 18 de abril 2018 (2ª a 4ª feira)
16-17: programa & chat “online” com candidat@s | 16-18: entrevistas previamente agendadas
Horário:

das 10:00 às 17:00 (GMT, hora de Portugal continental)
das 11:00 às 18:00 (CET, hora de Madrid / Vigo)

ONDE?
De qualquer ponto da Europa! O evento decorre apenas “online”. Pode participar sem ter de sair
do seu posto de trabalho.

QUEM?
Centrado em profissionais graduados portugueses e espanhóis, este evento está também
aberto a candidatos a emprego residentes noutros países europeus (UE/EEE e Suíça).

A FINDE.U é uma parceria entre universidades que reúne mais de 68.000 estudantes e perto de
125.000 graduados / alumni, cobrindo praticamente todas as áreas profissionais graduadas, da
Engenharia & Tecnologia à Gestão e Direito, da Medicina às Artes.
O evento está a ser também promovido, em Portugal e Espanha, nas redes nacionais de
universidades e institutos politécnicos, junto dos candidatos com qualificações superiores inscritos
nos serviços públicos de emprego e junto das ordens e outras associações profissionais, e de
outros parceiros relevantes – bem como nas redes sociais do EURES em toda a Europa.
Esperamos que cerca de 3500 participantes se juntem ao evento. Muitos deles com
conhecimentos linguísticos sólidos, alguns com experiências internacionais (por exemplo, de
Erasmus, no âmbito do Serviço Voluntário Europeu, carreiras internacionais, etc.).

COMO PARTICIPAR?
Pode:
•

publicar as suas ofertas de emprego, estágios / programas de graduados ou oportunidades
de investigação no seu perfil de empresa, sendo estas promovidas em toda a Europa;

•

adicionar a sua apresentação vídeo pré-gravada ao Programa, visando promover a sua
empresa e as suas necessidades de recrutamento a nível europeu; será possível interagir com
potenciais candidatos através de um “chat” público gerido por moderadores;

•

explorar contactos espontâneos através de “live chat” com candidatos “online”;

•

agendar e conduzir entrevistas de recrutamento “online” (por exemplo, via Skype) com
candidat@s pré-selecionad@s, durante os 3 dias de evento.

Defina o seu nível de participação de acordo com as suas necessidades e possibilidades. Terá
disponíveis apoio técnico e na pré-seleção de candidat@s antes, durante e após o evento.

Inscreva-se até 23 de março!
Se já tem uma conta na plataforma www.europeanjobdays.eu, faça o login aqui e inscreva-se na
FINDE.U 2018.
A utilizar a plataforma pela 1ª vez? Efetue primeiro a sua inscrição AQUI.

QUESTÕES?
Envie-nos um e-mail para finde.u@reit.up.pt. Responderemos tão rápido quanto possível.

INSCREVA-SE JÁ! Junte-se a nós e melhore o capital humano da sua empresa!
Mais informação sobre eventos FINDE.U 2018 (também presenciais, Porto e Vigo) AQUI

