
28/03/2017 – 17h, VA3



17:00  Abertura da sessão

Prof. Luís Caldas de Oliveira, Conselho de Gestão

Prof.ª Raquel Barros, Conselho Pedagógico

Nuno Guerreiro, Membro Estudante do CP

Dr.ª Carla Patrocínio, Coordenadora da ATT

17:15  Apresentação TT@Técnico/NPE

- Balanço Técnico Career Weeks

- Técnico Job Bank

- Técnico Summer Internships

- KIT 2017

- Planificação 2017/18

17:45  Debate & Sugestões



 Reunião em Maio para definição datas 2018, com base no novo 

calendário escolar

Conferência de Engenharia Naval

JEAmb - Jornadas de Engenharia Ambiente

JEC - Jornadas de Engenharia Civil

JEEC - Jornadas de Eng. Eletrotécnica e de Computadores

JEF - Jornadas de Engenharia Física

JEQ - Jornadas de Engenharia Química

JMath - Jornadas de Matemática

Jornadas de Engenharia dos Materiais

Jornadas de Engenharia Física

MecanIST - Jornadas de Engenharia Mecânica

SBE - Semana da Bioengenharia

Semana de Aeroespacial

SET - Semana Empresarial e Tecnológica do Taguspak

SINFO - Semana da Informática



 Lançada em Janeiro de 2017

 Acesso via APP ou endereço web

NewsletterConta
Ofertas de 
Emprego

Empresas Calendário



 Registo núcleo como empregador 

(NIF, etc)

 Universo de estudantes mais 

abrangente

 Widget para colocar na página do 

núcleo, por curso(s) e/ou por tipo de 

oferta (ou link para colocar página)



As empresas têm a possibilidade de contactar com os 
potenciais talentos para a sua organização

primeira 

experiência 

profissional

expandir os 

conhecimentos e 

contactos fora da 

universidade 

Um mundo  de oportunidades…

começar a 

planear a 

carreira



2. Gestão das ofertas de estágio de verão:

• Técnico Job Bank

ou

• Propostas de ofertas: preenchimento de formulário online com informação sobre o

estágio: nome da empresa; área de estágio; n.º de vagas em aberto; curso(s); duração do

estágio; bolsa de estágio; processo de seleção

A promoção dos estágios é efetuada pelo NPE e pelos Núcleos de 

Estudantes do Técnico junto das empresas.

Registo obrigatório para gestão ofertas e contratos.

1. Promoção do Programa:

• Carta de apresentação assinada pelo Presidente do Técnico

• Divulgação do Técnico Summer Intenships 2017 junto dos alunos e empresas.

• Contactos com as empresas com a calendarização do programa

• Divulgação e publicação das ofertas: Técnico Job Bank e/ou através dos Núcleos de Estudantes

• Candidaturas e processo de seleção: Receção de candidaturas e envio dos CV dos alunos às empresas ou

consulta das candidaturas no Técnico Job Bank



• Gestão de contratos:

• Envio de minuta de contrato para empresa preencher

• Devolução contrato preenchido para o NPE (pe@técnico.ulisboa.pt) com plano de trabalhos

• Validação e recolha de assinaturas pelo NPE e reenvio de 3 exemplares para a empresa

• Devolução de um exemplar do contrato assinado por todas as partes para o NPE para arquivo

O Estágio só é formalizado após as assinatura de contrato de estágio 

tripartido entre a empresa, o aluno e o Técnico, e só assim é assegurado 

que os alunos ficam abrangidos pelo seguro escolar 

• Avaliação do estágio de verão: A empresa deverá emitir um Certificado de Estágio com base no parecer

final sobre as atividades desenvolvidas pelo aluno, tendo como base o plano de trabalhos.

3. Avaliação do Programa – Técnico Summer Internships: Questionário OEIST/AEP.

mailto:pe@técnico.ulisboa.pt


 Data limite para divulgação do programa e apresentação de propostas de 

Estágio pelas empresas:  30 de abril de 2017

 Divulgação das ofertas de estágio : 1 de maio a 15 de maio de 2017

 Processo de seleção : 16 de maio a 30 de maio de 2017

 Data limite de divulgação de resultados: 1 de junho de 2017

 Gestão de contratos: 1 a 30 de junho de 2017

 Realização dos Estágios de Verão: 1 de julho a 15 de setembro de 2017



• Testemunhos? 

• Experiências?

• Dúvidas?

• Ações de Melhoria?

Contactos: 

Equipa Career Discovery@Técnico (Beatriz Mendes ou Sandra Godinho Borges)

E-mail: pe@tecnico.ulisboa.pt

Núcleo de Parcerias Empresariais, TT@Técnico

mailto:pe@tecnico.ulisboa.pt


 19 candidaturas

 14 selecionadas





 Documentos a enviar até ao inicio de cada ano letivo (até 30 Setembro):

• Plano de atividades

• Relatório de atividades do ano letivo anterior

 Estatutos do Núcleo, enviar sempre que hajam alterações

• Direção dos núcleos -> Ata da Assembleia Geral, com indicação dos novos 

membros de direção e respetivos contactos

• Coordenadores das Semanas das Carreiras (a partir de 2016/17) -> Ata com 

indicação dos coordenadores das semanas das carreiras e respetivos contactos



Formulário de Reserva: http://tt.tecnico.ulisboa.pt/forum-dos-nucleos-de-

estudantes/reserva-de-espacos-e-materiais/#form_reserva

- Salas /anfiteatros

- Salão nobre e átrios

- Espaços exteriores (Alameda)

- Autocarro

- Estacionamento

- Lonas/Portões

http://tt.tecnico.ulisboa.pt/forum-dos-nucleos-de-estudantes/reserva-de-espacos-e-materiais/#form_reserva


 15 Julho – 1º semestre

 15 Janeiro – 2º semestre



Contacto: 

Beatriz Mendes

E-mail: pe@tecnico.ulisboa.pt

Núcleo de Parcerias Empresariais, TT@Técnico

mailto:pe@tecnico.ulisboa.pt

