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Programa de Descoberta de Carreira dos Alunos do Técnico



Porquê fazer um estágio de verão?

Mundo de oportunidades 
e desafios

Primeira experiência 
profissional

Expansão dos 
conhecimentos

Criar contactos fora 
da universidade 

Planear melhor o 
futuro Profissional

Integrar equipa de trabalho 
em contexto profissional



Técnico Job Bank

Já acedeste ao Técnico Job Bank? 

App Android ou iOS 

Careers by Symplicity > IST Técnico Lisboa
https://jobbank.tecnico.ulisboa.pt

https://jobbank.tecnico.ulisboa.pt/


Técnico Job Bank

Se não consegues aceder ao Técnico Job Bank? Outras Dúvidas: 

pe@tecnico.ulisboa.pt



CV

1. Ser sucinto

2.   Ser profissional 

3. Ser original

CV 500 Kb 
(Limite Máximo
no Técnico Job 

Bank)

Site 

TT@Tecnico Workshop CV
10 de abril, 13:00

https://tt.tecnico.ulisboa.pt/career-discovery-tecnico/gestao-de-carreira/cv-advisor/
https://forms.gle/HYRRgynPfKUmp5nw6


Técnico Summer Internships
2018

726 
ofertas 
Estágios 

Verão

5555 Candidaturas

7 Cand. 
em 

média 
por Aluno

50% Estudantes 
realizou entre 1 a 

4 candidaturas

862 

Candidatos



Técnico Summer Internships
2018

Candidatura aos Estágios de Verão
(via Técnico Job Bank)

Experiência de estágio de verão 



IST-SI 



IST-SI 
Núcleos de Estudantes envolvidos



IST-SI 
Onde nos podes encontrar?

hello@istsi.orgistsi.orgfacebook.com/istsi

https://istsi.org/
http://www.facebook.com/istsi/


Testemunhos 2018

“Estagiei na empresa xpto onde 
aprendi imenso. Acho que um 

estágio e as entrevistas 
precedentes são fundamentais  

para ter uma ideia de mercado de 
trabalho e sem dúvida sinto-me 

melhor preparado para ingressar 
no mercado assim que termine 

mestrado. O nível de 
aprendizagem durante um estágio 

é muito grande.”

Aluno de LEIC (10/12/2018)

“O programa Técnico Summer 
Internships foi  muito bem 

conseguido! Proporcionou de 
maneira fácil e rápida uma 

candidatura a estágio em boas 
empresas. Parabéns pela ideia e 
que dêem continuidade a este 

programa.“

Aluno de MENO (14/1/2018)

“Apesar de ter sido a primeira 
empresa em que estagiei, tive a 

sensação de que foi das melhores 
empresas que alguma vez irei 

experienciar. Aprendi imenso e 
ajudou-me muito a aprofundar as 

escolhas de áreas para o mestrado. 
Todas as pessoas que conheci foram 
impecáveis e demonstraram muita 

paciência e interesse em ensinar-me 
coisas novas. Sem dúvida uma 

experiência que nunca esquecerei ”

Aluno de MEIC (11/12/2018)

“Adorei a experiência. É o 
segundo ano consecutivo em 

que participo. Acho uma 
excelente maneira de 

aproximar os alunos de 
diferentes tipos de carreira 
na sua área de estudos.”

Aluno de MEBiol 
(10/12/2018)



Calendário | Q&A

• Candidaturas: 15 de abril a 6 de maio de 2019

• Seleção Candidatos: 7 de maio a 2 de junho de 2019

• Resultados: até 3 junho de 2019

• Estágios de Verão: de 1 de julho a 13 de setembro de 2019 

Quais são as 

empresas que 

participam no 

programa?

Posso incluir os estágios no 

suplemento ao diploma?

Estou coberto pelo 

seguro escolar?

É obrigatório assinar 

um contrato de 

estágio?
O estágio que eu 

gostava de fazer 

não está no Job 

bank. O que devo 

fazer?



Conhecem a TT@Técnico?
Área de Transferência de Tecnologia do Técnico 

@tttecnico @tt_tecnico TT@Técnico @TT_Tecnico

5 razões para conheceres a TT@Técnico:

1. valorizamos a propriedade intelectual do Técnico

2. dinamizamos as relações empresariais

3. apoiamos a entrada no mercado de trabalho

4. trazemos os Alumni de volta à Escola

5. e promovemos o empreendedorismo

Obrigada!


