


ALTICE LABS / INOVA RIA - genius do presente | inovação no futuro. se te consideras um jovem de elevado potencial e pretendes aprender e abraçar 
                                                    desafios, candidata-te ao programa genius! www.bolsasgenius.pt

ASSECO PST - pensar no futuro, é pensar na asseco pst - vem saber mais sobre nós

BNP PARIBAS - apresentação das oportunidades de emprego para o bnp paribas em lisboa, para as áreas de gestão, economia, contabilidade, 
                              matemática e engenharias

DIREÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE E DESPORTO - informação juvenil: programas e oportunidades para jovens

EXÉRCITO - divulgação do serviço militar: um exército de qualidade ao serviço de portugal e dos portugueses

GRUPO SOUSA - áreas de negócio, empresas e possibilidades de estágio / carreira profissional

GRUPO PESTANA - # i am pestana. the job of my life

IEM - INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA - programas de emprego dirigidos a jovens. promoção da rede eures, rede de apoio à mobilidade de
                                                                                       trabalhadores na europa

MULTI TALENT - european multi talent group é uma empresa holandesa especializada no recrutamento de enfermeiros/as para a holanda. estamos
                                constantemente à procura de enfermeiros/as para trabalhar em lares de idosos, em apoio domiciliário ou em hospitais

PÓLO DE EMPREGO - UMa - técnicas de procura ativa de emprego

PROJETO PIN (UMa) - polientrepreneurship innovation network (pin): "o futuro depende de ti"

PSP - POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - psp sem pausas. há 150 anos. queres saber mais sobre o nosso funcionamento, atividades e condições de
                                                                                ingresso? então não percas esta oportunidade

SANTANDER - tu consegues

SERLIMA - apresentação da empresa e divulgação das nossas ofertas de trabalho

SPUMa | SERVIÇO DE PSICOLOGIA DA UMa - "drive and passion: caminhos para o sucesso". vem descobrir quais as competências chave para o
                                                                                      mercado de trabalho 2020 e construir o teu “road map” para o sucesso

TECNOVIA - atuamos na indústria da construção através da gestão de projetos de engenharia e de uma oferta diversificada de produtos e serviços, 
                       contribuindo ativamente para a criação de valor e desenvolvimento sustentável das sociedades onde operamos
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