Os melhores jovens talentos
para as suas melhores oportunidades
The best young talents for your best opportunities

Talents
@Técnico
Descubra os jovens talentos
da melhor escola de Ciência e
Tecnologia em Portugal
Discover the young talents
of Portugal’s top Science and
Technology school

Núcleo de Parcerias Empresariais
Corporate Partnerships Unit
pe@tecnico.ulisboa.pt
talents.tecnico.ulisboa.pt

Programa de
Recrutamento de
Jovens Talentos do
Técnico
Técnico’s Young
Talents Recruitment
Program

Técnico Job Bank
Uma plataforma para a divulgação das suas
oportunidades de estágios e empregos
exclusivamente para estudantes e recémdiplomados do Técnico
A platform for posting your employment
and internship opportunities exclusively to
Técnico’s students and recent graduates.
+info: jobbank.tecnico.ulisboa.pt

As semanas de carreira do Técnico,
eventos organizadas em colaboração com os
núcleos de estudantes, são oportunidades
ideais para falar diretamente com os
jovens talentos do Técnico e apresentarlhes pessoalmente os seus desafios e
oportunidades.
Técnico Career Weeks, events organized
in collaboration with the student’s
organizations, are ideal opportunities to
speak face-to-face with Tecnico’s young
talents and to present them your challenges
and opportunities.

Todo o ano
All year

Inside View@Técnico by BEST Lisboa

O Técnico oferece-lhe a
oportunidade de reforçar a sua
marca como empregador junto
da nova geração de jovens
talentos que escolheu a escola
de ciência e tecnologia mais
exigente e prestigiada em
Portugal
Técnico gives you the chance of
strengthening your employer
brand among the new generation
of young talents who selected the
most demanding and prestigious
science and technology school in
Portugal

Técnico Summer Internships

Técnico Career Weeks

Fevereiro a Março
February to March

Um programa de “job shadowing”
organizado em colaboração com o Board of
European Students of Technology (BEST)
Lisboa, onde um jovem talento acompanha
um profissional da sua área de estudo num
dia comum de trabalho.
A job shadowing program, organized in
collaboration with the Board of European
Students of Technology (BEST) Lisboa,
where a young talent follows a professional
of the same area of studies during a normal
working day.

Inscrições - Maio
Estágios - Julho a Setembro
Registration – May
Internships – July to September

Pitch Bootcamp@Técnico by
Spark Agency

Jobshop@Técnico by AEIST
A Jobshop é a feira de emprego do Técnico
organizada pela Associação dos Estudantes
do Técnico (AEIST), onde poderá ter o
seu stand e promover a sua marca como
empregador junto dos mais de 11.000
alunos do Técnico.
The Jobshop is Técnico’s Job Fair organised by
Técnico’s Students’ Union (AEIST) where you
can have your own stand and promote your
employer brand among the more than 11,000
Tecnico’s students.

Inscrições - Novembro
Actividade – Fevereiro a Abril
Registration - November
Activity - February to April

Estágios de verão com a duração de 4 a 8
semanas, onde poderá conhecer melhor
a atual geração de talentos do Técnico e
proporcionar-lhes a oportunidade de uma
primeira experiência profissional.
Summer internships lasting from 4 to 8
weeks, where you gain a deeper knowledge
on the new generation of Tecnico’s talents
and give them the opportunity for a first
professional experience.

Um acelerador de carreiras de dois dias,
organizado em colaboração com a Spark
Agency, que reúne jovens talentos do
Técnico com algumas das empresas mais
competitivas do mercado.
A 2-day career accelerator, organised in
collaboration with Spark Agency, that brings
together Técnico’s young talents with some
of the most competitive companies in the
market.
Outubro e Abril
October and April

Maio
May

Pitch Bootcamp

Inside View

Career Weeks

Pitch Bootcamp

Jobshop

Abril
April

Maio
May

Summer Internships

Técnico Job Bank
Outubro
October

Novembro
November

Dezembro
December

Janeiro
January

Fevereiro
February

Março
March

Junho
June

Julho
July

Agosto
August

