Explora novas perspetivas, testa os teus limites
e desenvolve o teu potencial!
Explore new perspectives, test your limits
and develop your potential!

Career
Discovery
@Tecnico
Descobre a carreira dos teus sonhos
Find your dream career
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Corporate Partnerships Unit
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careerdiscovery.tecnico.ulisboa.pt/

Programa de
Descoberta de
Carreira dos
Alunos do
Técnico
Técnico’s
Students’ Career
Discovery Program

O que sei sobre os
processos de recrutamento?
What do I know about the
recruitment processes?

Onde posso explorar as
minhas opções de carreira?
Where can I explore my
career options?

Como posso descobrir
a minha paixão?
How can I discover my passion?

Técnico Career Sessions*

Técnico Career Weeks*
Participa na semana de carreira do teu
curso, com painéis de empresas e outras
oportunidades para conheceres potenciais
empregadores.
Attend the career week for your field of
study with companies’ panels and other
opportunities to meet potential employers.

Técnico Summer Internships

Assiste a uma sessão de informação
sobre o programa de descoberta de
carreira do Técnico.
Attend an information session on Técnico’s
career discovery program.

Técnico Career Scholarships*

Candidata-te a bolsas de formação para
participares nos Técnico Career Workshops.
Apply for training scholarships for attending
the “Técnico Career Workshops”.

Técnico Career Workshops*

Inscreve-te em ações de formação
de preparação para o processo de
recrutamento.
Sign up for training actions to prepare for the
recruitment process.

Prepara-te para os
processos de recrutamento,
conhece melhor o mercado de
trabalho e contacta com potenciais
empregadores.
Get ready for the recruitment
processes, know more
about the job market and meet
potential employers.

Alumni Talks@Técnico by NAPE*

Procura e candidata-te a um estágio de
verão proposto pelas empresas no
Técnico Job Bank.
Search and apply for a summer internship
proposed by companies in “Técnico Job Bank”.
http://jobbank.tecnico.ulisboa.pt

Técnico Student Business Cards*

Vem conversar com Alumni do Técnico e
conhecer as suas carreiras de sucesso.
Come talk to Técnico’s Alumni and know
about their successful careers.
http://nape.tecnico.ulisboa.pt/alumni-talks/

Deixa uma marca duradoura no teu
potencial empregador deixando o teu
cartão-de-visita de estudante do Técnico.
Leave a lasting impression on your potential
employer by handing out your “Técnico
Student Business Card”.

Jobshop@Técnico By AEIST

Técnico Job Bank*

Participa na Feira de Emprego do Técnico
organizada pela AEIST.
Attend the Técnico’s Job Fair organized by
AEIST (Técnico’s Students’ Union).
http://jobshop.aeist.pt/

Pitch Bootcamp@Técnico
by Spark Agency

Candidata-te a um programa de dois dias
de aceleração de competências que junta
estudantes brilhantes com algumas das
empresas mais competitivas.
Apply for a two-day skills acceleration
program that brings together the brightest
students and some of the most competitive
companies.
http://pitch.sparkagency.pt

Encontra oportunidades de emprego
destinadas a estudantes e a recémdiplomados do Técnico.
Find job opportunities targeted at Técnico’s
students and recent graduates.
http://jobbank.tecnico.ulisboa.pt

Inside View@Técnico By BEST Lisboa

Visita uma empresa e acompanha um(a)
profissional na tua área de estudo num dia
comum de trabalho.
Visit a company and follow a on your field of
study during a regular working day.
http://best.tecnico.ulisboa.pt/insideview

* atividades apoiadas por/activities supported by

