
Jobshop Ciências 2019
Mais de 60 empresas participam na X edição da feira anual de emprego da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa) - a Jobshop Ciências 2019 
que se realiza nos dias 10 e 11 de abril no relvado do edifício C8, no campus do Campo 
Grande.

Para a professora Cristina Catita, membro da comissão organizadora da Jobshop 
Ciências 2019, “este evento proporciona às empresas e entidades participantes um 
conjunto de atividades nas quais se podem dar a conhecer à comunidade de Ciências, 
recrutar alunos para as suas oportunidades de estágios ou vagas de emprego, assim 
como estabelecer contactos com alunos, docentes e investigadores, dos quais podem 
resultar colaborações ou parcerias de desenvolvimento e/ou investigação interessantes 
para ambas as partes”.

O fórum visa aproximar os estudantes e graduados de Ciências ULisboa ao mercado de 
trabalho e contempla várias atividades: workshops subordinados a temas de ciência e/
ou tecnologia, com a duração de 30 minutos; breves apresentações de empresas, com 
a duração de 15 minutos; espaço para as empresas, onde se promove o contacto direto 
com os alunos e graduados;  espaço de entrevistas de recrutamento, neste caso as 
empresas recebem antecipadamente os currículos dos alunos e ainda conversas com 
antigos estudantes inseridos no mercado de trabalho. Em 2019 a edição da Jobshop 
proporciona um conjunto de ações de formação para os alunos de Ciências preparando-
os para a sua primeira experiência no mercado de trabalho através de workshops  e 
vídeos de apoio que têm como objetivo ajudá-los a realizar uma carta de motivação, 
entrevista e o curriculum vitae.

Ciências ULisboa é uma das mais antigas e prestigiadas escolas de ciências do país, 
conta com cerca de 5200 alunos, com uma oferta formativa de mais de 80 cursos. Aposta 
na inovação através dos seus 23 centros de I&D e do Tec Labs - Centro de Inovação com 
33 empresas incubadas.
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Informações:
Comissão Organizadora da Jobshop Ciências 2018
Cristina Catita | Tel: 217 500 831 ext: 28146 | email: cmcatita@ciencias.ulisboa.pt
Gabinete de Empregabilidade | Tel: 217 500 457 |ext: 24150 / 24119 | email: emprego@ciencias.ulisboa.pt
Créditos da fotografia: Ciências ULisboa | Consulte o trailer da Jobshop Ciências 2019
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