Empresa
Accenture

Descrição do Workshop (em atualização)
Internet of Things
Internet of Things "…e a sua Web, tira cafés?” – Uma abordagem à forma como as inovações de hoje irão impactar a forma como os
humanos, os computadores e outras entidades se relacionarão no futuro.
Estamos preparados para assistir a uma invasão de “inteligências artificiais”, processos de robotização e que sejam as máquinas as
principais utilizadoras da Internet?
E as empresas, estão preparadas para esta nova revolução digital?
Orador: Pedro Couto (ex-aluno FCUL)

Adentis Portugal

Agap2IT

Adentis – Projetos Internos
Breve introdução sobre a Adentis e descrição de algumas aplicações/ soluções desenvolvidas internamente
Orador: André Gomes
Apresentação da empresa
Neste workshop iremos fazer uma breve descrição da empresa, abordando os seguintes temas: as nossas áreas de negócio; os nossos
parceiros tecnológicos; alguns dos nossos Clientes; a nossa missão e valores; algumas das nossas formações e certificações e a evolução
profissional que proporcionamos. Para além disso, iremos explorar mais ao detalhe alguns projetos que desenvolvemos nos nossos
Clientes.
Orador: Flávio Massano

AICEP – Programa
INOV Contacto

Apresentação do Programa INOV Contacto
Preparamos jovens talentosos para o mundo profissional através de estágios intermacionais remunerados em entidades altamente
competitivas. O INOV Contacto é reconhecido internacionalmente: "boa prática"/"case study" pela União Europeia, OCDE e Fundo Social
Europeu. Iniciativa apoiada pela União Europeia FSE-PO ISE promovida e gerida pela AICEP, entidade do Estado Português responsável
pela internacionalização da economia portuguesa.
Oradores: Dra. Ana de Oliveira e Dra. Margarida Costa

AIESEC

O Teu Verão com Propósito
Orador: Nicole Ludovino

Altranportugal
APRICEM

Aptoide

Apresentação corporativa da Altran
Orador: Carolina Rodrigues
Plataforma Skillsjovem
Apresentação da plataforma Skillsjovem
Orador: Isabel Montanha Rebelo

Android Development and the future of mobile
Orador: Gonçalo Martins Ribeiro, Android Developer

Autoridade Tributária e Para novos começos, novos desafios! As Finanças estão cá para te ajudar!
Vou entrar no mercado de trabalho: Quais as minhas obrigações fiscais? Três abordagens:
Aduaneira
- Vou trabalhar por conta de outrem;
- Por conta própria (Profissional Liberal/Trabalhador Independente);
- Vou trabalhar para o estrangeiro
Orador: Dra. Maria João Gaspar

Bee Engineering

Workshop Android
O objetivo será dar algumas bases aos participantes. Assim como abordar os seguintes tópicos: atividades, passagem de uma atividade
para outra (com e sem parâmetros), tabelas/listas, botões, etc.
Orador: Tiago Duarte

BI4ALL

Como a BI4ALL consegue reter os seus talentos
Através de factos e números, a BI4ALL abordará as suas políticas de RH, e como estas têm impacto na retenção de talentos, mostrando
como a empresa conseguiu um turn over de zero em 2016. A tecnológica irá também explicar as razões de ser uma das melhores
empresas para trabalhar em Portugal.
Orador: Dinarte Gouveia, Coordenador de Recrutamento e Desenvolvimento da BI4ALL

Caixa Mágica Software

Aprender e especializar-se através do Open Source
Esta apresentação irá demonstrar diversas tecnologias open source, que têm como objetivo ajudar os alunos a conhecer as ferramentas e
software utilizados na indústria. Apresentará também algumas formas de como os alunos se poderão "destacar" de outros potenciais
candidatos, também através da comunidade Open Source.
Orador: Vasco Silva, https://www.linkedin.com/in/vmasilva

CGI

Explore your talent
CGI, o nosso Programa de Graduates e Técnicas de Recrutamento.
Orador: Inês Marçal

CIEJD – Centro de
Informação Europeia
Jacques Delors

Sessão de informação sobre estágios/empregos na União Europeia

Decskill

Acelera a tua carreira

Orador: Dra. Zélia Dias

Principais curiosidades sobre a Decskill.
O que temos para oferecer aos recém-licenciados Como estamos organizados internamente para receber um novo colaborador
Orador: Maria Rita Ramos

Deloitte Digital

Deloitte Digital Personal Branding
A marca é o que dizem de ti quando sais da sala”. Cada um de nós é e transporta uma marca pessoal, que constrói e gere, ao mesmo
tempo que ao longo da vida profissional e da carreira é também representante de marcas, instituições, empresas, organizações. Há um
limite entre a minha marca pessoal e da marca que represento? O que é esperado de mim quando começar a minha carreira
relativamente à marca que eu transporto? E como vou saber representar a marca, e entregar os valores da organização que represento?
Que preocupações devo ter quando giro a minha marca pessoal na entrada no mercado de trabalho? Neste workshop de personal
branding iremos conhecer um caso prático da Deloitte e conhecer uma visão sobre estas questões.
Orador: Dra. Catarina Zagalo, Diretora de Marketing da Deloitte

EDP

Os desafios da transformação digital
Orador: Frederico Barata –Direção de Sistemas de Informação (Diretor Adjunto da área de Arquitetura Estratégica)

EY
Fidelidade

Glintt

New EYErs - Não feches os olhos ao futuro. A tua carreira passa por aqui
Oradores: Andreia Reis | Talent Team e Radu Onica | Advisory
Fidelidade em Ciências
Apresentação da Empresa, cultura, valores, principais projetos em curso. Oportunidades de recrutamento, perfil procurado, com se podem
candidatar à Fidelidade.
Oradores: Joana Estevens e Pedro Rodrigues (ex-alunos FCUL)

Porquê a Glintt?
Breve apresentação da Glintt e do tipo de projetos que podemos ter na empresa
Orador: Dr. Sérgio Leote, Coordenador de Recursos Humanos da Glintt

Habber Tec Portugal

Habber Tec, uma peça estratégica para o seu negócio (dia 27 de abril)
Apresentação institucional da Habber Tec
Orador: Isa Lopes, Client Manager, Habber Tec

A definir (dia 28 de abril)
Testemunho de um aluno FCUL contratado no Jobshop Ciências 2016, experiência na Habber Tec.
Orador: Diogo Oliveira, BPM Consultant, Habber Tec (Ex – aluno FCUL)

IEFP – Instituto de
Emprego e Formação
Profissional

Rede EURES
Orador: Dra. Beatriz Antunes

Medidas de Emprego
Orador: Dra. Raquel Galhardo

Innowave Technologies

Pode um ovo mudar o mundo?
Como a Internet das Coisas está a transformar o mundo e a disponibilizar novas soluções para melhorar a vida das pessoas.
Este workshop convida os participantes a uma viagem ao futuro que é já amanhã com uma visão tecnológica e de negócio que visa
desafiar as mentes criativas a inovar e a redesenhar uma nova maneira de viver.
Será também partilhada uma visão de como a gamificação está a potenciar a adoção das novas soluções de IoT aumentando a utilização
e a velocidade de adesão.
Orador: Pedro Pinto

Júnior Empresa Ciências Innovate Your Science
Apresentação:
- o que é a JEC e de onde surgiu a ideia - missão e valores
- o que é ser júnior empresário
- Pequena “palestra” sobre empreendedorismo em ciências
- Como tudo começa - o que é um BMC? O que é um pitch?
- fazer equipas e preencher um business model canvas sobre uma ideia de negócio
para desenvolver
- cada equipa deve fazer um pitch de 5 minutos no final
- Beer break e convívio para networking no final

KCS IT

Apresentação corporativa KCS IT

Lusiaves

Apresentação corporatica KCS IT e testemunho de casos de sucesso.
Orador: Senior Manager Luís Dias
Grupo Lusiaves
Apresentação do grupo Lusiaves e das politicas de RH existentes
Orador: Luís Carvalho

Noesis

Noesis - Vem conhecer-nos!
Descrição da empresa; Processo de recrutamento; Divulgação das oportunidades
Orador: Rodolfo Luís Pereira

Nokia

3D Geolocation
Context: 3D Geolocation é um serviço inovador de
planeamento e optimização de redes móveis, que pela primeira vez permite avaliar a rede na componente vertical, sendo muito útil e
diferenciador em ambientes urbanos.
Goal: Mostrar aos alunos vários serviços inovadores da NOKIA para
planeamento e optimização de redes móveis.
Plan: Apresentar vários serviços de HetNet planning (planeamento de redes
heterogéneas – 2G/3G/4G/WiFi, macro cells, small cells, indoors), incluindo uma demo de um deles, o 3D Geolocation.
Oradores: Eduardo Lourenço e Sá, João Henriques

Novabase

Que desafios podes ter na Novabase?
Queremos dar a conhecer aos alunos o que a Novabase faz, que tipo de projetos endereçamos, que programas temos para fazer a ponte
entre o mundo académico e o profissional, que oportunidades temos para os recém graduados e finalistas.
Aproveita a oportunidade e vem colocar questões sobre o teu futuro profissional de forma a perceberes se a Novabase vai ao encontro
das tuas expectativas!
Orador: Equipa Novabase Academy

Opensoft

After java applets: Web forms, real world stories
Na Opensoft desenvolvemos web apps há 15 anos, sempre com formulários de elevada complexidade, destinados a recolher quantidades
enormes de dados de milhões de utilizadores. Gostamos de Java, a solução para estes formulários era baseada em Java applets. Mas o
mundo mudou... os browsers já não suportam applets e os dispositivos móveis também não.
Nesta apresentação vamos mostrar a solução que encontrámos para este problema. Esta solução acabou por se transformar numa
framework completa que recorre a diversas tecnologias de desenvolvimento frontend (AngularJS, ECMAScript 6, NodeJS, Webpack,...) e
backend (Java, Spring). Pelo meio encontrámos uma solução que nos permite desenvolver lógica que é executada tanto no cliente como
no servidor (Kotlin).
No final encontrámos uma forma de fazer ainda melhor o que já fazíamos bem.
Orador: Eng. Fábio Rito

SIBS Gest

SIBS in a flash
• A Empresa.
• O que fazemos.
• Estagiar na SIBS.
Oradores: Sara Freitas e Vânia Pereira

Sonae IM

We are what we create
Breve descrição da Sonae IM e dos negócios
Orador: João Moutinho (Head of Corporate People&Culture @ Sonae IM)

Unipartner IT Services
SA

Transformação Digital – Da teoria à prática
A Unipartner demonstra como implementar na prática a transformação digital para ajudar as organizações a enfrentar os desafios do
mundo atual.
Oradores: Nuno Serra e Pedro Silva

Workshops/Atividades Curso feito, e agora?
Preparação de Entrada Tantas possibilidades que não te apetece escolher nenhuma? Vamos tentar ajudar ao dar-te um cheirinho de diferentes caminhos que
no Mercado de Trabalho podes por no GPS à saída da Faculdade: trabalhar por conta de outrem; criar o teu próprio negócio; lançar-te ao mundo à descoberta
num estágio ou em voluntariado.
Formadores: Cláudio Pina Fernandes (manhã) e Andreia Santos (tarde), Gapsi / Bruno Santos Amaro, Tec Labs / Ana Virgínia Pereira,
Gabinete Empregabilidade FCUL

Workshops/Atividades Marketing Pessoal
Preparação de Entrada Estás farto do CV Europass? Quando cumprimentas alguém a tua mão estremece? Vais a entrevistas com o fato do irmão mais velho e
no Mercado de Trabalho uma gravata do teu avô?
Vem aprender como podes marcar a diferença e destacar-te na fase de procura de emprego.
Formador: João Rocha, Publicitário e Patricia Nunes, Stylist na Styling Epiphany

Workshops/Atividades Workplace Ninja
Preparação de Entrada Cheio de trabalho e o tempo parece não chegar? Para não arrancares mais cabelos vem perceber como podes ser um ninja da
no Mercado de Trabalho proactividade e dominar a arte da tomada de decisão na gestão de tempo, do stress e do trabalho em equipa.
Formador: Cláudio Pina Fernandes (manhã) e Andreia Santos (tarde), Gapsi

Workshops/Atividades
Preparação de Entrada
no Mercado de Trabalho
(AEFCL)

Workshop de Pitchs
Como fazer um pitch sobre nós próprios?
Como persuadir uma audiência no nosso pitch de acordo com o nosso objectivo (comercial ou não)?
O workshop terá um ambiente descontraído, de forma a potenciar a aprendizagem, acompanhado por uma vertente prática e feedback
individual.

Workshops/Atividades Workshop Empreendedorismo
Preparação de Entrada O que é isso do empreendedorismo? Posso antes chamar-lhe “pão de centeio”? O desafio é mostrar-te como podes ser empreendedor,
no Mercado de Trabalho sem nunca usarmos a palavra empreendedorismo. Achas que conseguimos?
(AEFCL)

