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1. Data e Local 

A FEUP Career Fair realiza-se a 11, 12 e 13 de outubro de 2016, na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP), localizada no Pólo da Asprela. 

 

2. Organização 

A FEUP Career Fair integra-se no programa FEUP CAREER PATH promovido pela  Divisão de 

Cooperação da FEUP, designada neste regulamento por CO – Comissão Organizadora.  

 

3. Atividades da FEUP CAREER FAIR 

A FEUP Career Fair integra várias atividades: 

 

1) Durante o Pré-evento GET READY FOR FEUP CAREER FAIR (conjunto de atividades/workshops 

durante os dias 3 e 4 de  outubro sobre emprego e soft skills, incluindo o Stand-Carreira - stand 

de aconselhamento de carreira a estudantes/ graduados); 

 

 

 

 

http://www.fe.up.pt/careerfair
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/14/pt/index.php/participation-conditions/estudantesalumni
http://www.fe.up.pt/
http://www.fe.up.pt/
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/~sicc/
http://paginas.fe.up.pt/~careerfair/~sicc/


 

SICC/DCoop – Divisão de Cooperação 
careerfair@fe.up.pt | www.fe.up.pt/careerfair 

Tel.: +351 225 082 162 

 

2) Durante a FEIRA: 

 

Dias 11 e 12 de outubro: 

 Espaço-Empresas (stands das empresas); 

 IT Speed Talks (apresentação das empresas de IT aos estudantes/graduados); 

 Chat Room & Speed Talk (conversas entre empresas e estudantes/graduados); 

 Flash Interviews (entrevistas de recrutamento); 

 FEUP Career Sunset (networking entre estudantes/graduados e empresas). 
 

Dia 13 de outubro: 

 Skills2Grow (sessões práticas e interativas sobre a temáticas da empregabilidade: competências 

transversais e soft skills); 
 

3)   Durante o Pós-evento  FEUP CAREER FAIR? NOW WHAT? (sessões no dia sessões no dia 18  e 
19 de outubro que visam refletir sobre os benefícios de participação na Feira, resultados alcançados e 
estratégias a seguir). 

 

4.  PRÉ-EVENTO – GET READY FOR FEUP CAREER FAIR 

4.1. Horário de Funcionamento  

O pré-evento da Feira é constituído por um conjunto de workshops e sessões para estudantes e graduados 

nos dias 3 e 4 de outubro. 

 

Para além dos workshops durante o Pré-evento será dinamizado o Stand-Carreira, um stand permanente 

de aconselhamento de carreira, representado por profissionais  qualificados que estará em funcionamento 

durante no pré-evento, no corredor B. 

 

4.2. Inscrição e Condições de Participação  

A participação dos estudantes e graduados no pré-evento é gratuita, mas implica a inscrição on-line, no 

formulário que será disponib ilizado no site do evento, no menu PROGRAMA - submenu PRÉ-EVENTO, a 

partir de dia 9 de setembro. 

 

Os temas, oradores do pré-evento, salas e horários podem ser consultados no site do evento, no menu 

PROGRAMA - submenu PRÉ-EVENTO. 

 

4.3. Data e Limite de Inscrição 

As inscrições de estudantes e graduados no pré-evento iniciam-se a 9 setembro de 2016 e terminam a 29 

de setembro, em formulário próprio no menu PROGRAMA - submenu PRÉ-EVENTO no site do evento. 

 

5 FEUP CAREER FAIR 

5.1. Data e Horário de Funcionamento  

A FEUP Career Fair inicia-se a 11 de outubro às 09h30 e encerra a 13 de outubro às 19h30. 

 Espaço-Empresas (stands): 11 outubro das 9h30 às 17h00 e 12 de outubro das 09h30 às 18h00; 
 IT Speed Talks: 11 de outubro das 11h30 às 13h00 e 12 de outubro das 14h00 às 15h30; 
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 Chat Room & Speed Talk: 11 de outubro das 10h00 às 16h45 e 12 de outubro das 10h00 às 

18h00; 
 Flash Interviews: 11 de outubro das 10h00 às 17h00 e 12 de outubro das 10h00 às 20h00;  
 FEUP Career Sunset: 11 de outubro das 17h30 às 19h00; 
 Skills2Grow: 13 de outubro das 10h00 às 19h00. 

 

5.2 Inscrição e Condições de Participação: 

5.2.1 Espaço-Empresas (stands) 

O Espaço-Empresas (stands) é de acesso público a estudantes e graduados, bem como, a toda a 

comunidade FEUP. O Espaço-Empresas, localizado no corredor B da Faculdade de Engenharia da 

UP, estará aberto ao público também à hora de almoço nos dias 11 e 12 de outubro. 

  

As empresas presentes em stand, podem ser consultadas no menu ESPAÇO-EMPRESAS no site do 

evento. No menu EMPRESAS - sub-menu EMPRESAS PARTICIPANTES poderá ainda ser consultada 

informação mais detalhada sobre as empresas participantes em satnd. 

 

Tal como no ano passado, este ano será disponib ilizada  aos participantes a utilização do sistema BEAMIAN 

– Digital You, através do qual será possível a passagem automática do CV para a empresa, sempre que o 

visitante passe o cartão no leitor de cada stand e o envio da informação das empresas visitadas no final do 

evento. Para tal é necessário a inscrição on-line no site do evento, no menu ESTUDANTES/GRADUADOS 

– submenu INSCRIÇÕES. 

 

5.2.2. IT Speed Talks 

IT Speed Talks é uma sessão, com a duração de 1h30, na qual as empresas de IT são desafiadas a fazer 

um pitch de 5 minutos que convença estudantes e graduados de que a empresa é o local ideal para estes 

iniciarem a sua carreira profissional. As empresas participantes fazem o seu pitch considerando como ponto 

de partida 2 questões geradoras: 

 

 Porquê trabalhar na empresa X? 

 O que te podemos oferecer? 

 

Depois das empresas terem feito o seu pitch, o restante tempo será para que os estudantes e graduados 

possam colocar questões. É esperada a participação ativa da plateia, aproveitando o momento para colocar 

questões e esclarecer eventuais dúvidas aos representantes das empresas. 

 

Apenas os estudantes e graduados FEUP poderão participar nesta atividade. A participação é gratuita mas 

implica inscrição on-line no site do evento, no menu ESTUDANTES/GRADUADOS – submenu 

INSCRIÇÕES. 

 

As empresas presentes nesta atividade podem ser consultadas no site do evento, no menu PROGRAMA – 

submenu IT SPEED TALKS. 

. 

5.2.3. Chat Room & Speed Talk  

As Chat Room & Speed Talk , com duração de 30 minutos, são encontros entre estudantes e graduados da 

FEUP e as empresas inscritas. Os estudantes e graduados que se inscrevam e participem nesta atividade 

devem tentar promover a interação com as empresas, através de questões e dúvidas que tenham, já que, 

as empresas são desafiadas a fazer uma apresentação sem recorrer ao método expositivo. 
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Apenas os estudantes e graduados FEUP poderão participar nesta atividade. A participação  é gratuita mas 

implica inscrição on-line no site do evento, no menu ESTUDANTES/GRADUADOS – submenu 

INSCRIÇÕES. 

 

As empresas presentes nesta atividade podem ser consultadas no site do evento, no menu PROGRAMA – 

submenu CHAT ROOM & SPEED TALK. 

 

5.2.4. Flash Interviews  

As Flash Interviews consistem numa primeira entrevista de seleção e recrutamento, com a duração de  

10/15 minutos por candidato; têm um carácter exploratório e destinam-se aos estudantes e graduados que 

se inscrevam na atividade e que sejam selecionados pelas empresas. 

 

Apenas os estudantes e graduados FEUP poderão participar nesta atividade. A participação é gratuita mas 

implica inscrição on-line no menu ESTUDANTES/GRADUADOS – submenu INSCRIÇÕES, até 23 de 

setembro.  

 

As empresas inscritas nesta atividade podem ser consultadas no site do evento no menu PROGRAMA – 

submenu FLASH INTERVIEWS. 

 

FASES DAS FLASH  INTERVIEWS:  

 Os participantes candidatam-se às ofertas disponib ilizadas pelas empresas na Bolsa de Emprego 

da FEUP, mas com acesso direto através do site da Feira (consultar submenu Flash Interviews e 

clicar em cima do nome da empresa); 

 As ofertas têm no título a indicação FEUP Career Fair - ENTREVISTAS + nome da empresa; 

 Os estudantes e graduados formalizam  a sua candidatura através do e-mail de recrutamento 

indicado na oferta, enviando o seu CV em PDF e uma carta de apresentação; 

 As empresas analisam as candidaturas e contactam diretamente os candidatos para marcação de 

entrevistas que serão realizadas na FEUP; 

 Se os candidatos pretenderem serem entrevistados por mais do que uma empresa, podem ir 

fazendo autonomamente a gestão dos horários, já que a cada empresa ficará afeta uma data (11 

ou 12 de outubro) e um horário; 

 Os estudantes e graduados selecionados para as entrevistas devem fazer-se acompanhar de 

cópia do CV aquando da realização das entrevistas; 

 Espera-se a participação de empresas das várias áreas de Engenharia e a seleção de estudantes 

de todas as áreas de Engenharia previstas. Contudo, tal seleção está dependente da participação 

das empresas, pelo que se não houver interesse da parte das empresas em determinadas áreas 

de Engenharia, poderá não haver lugar a entrevistas de estudantes e graduados nessas áreas; 

 Durante 1 hora a empresa pode entrevistar individualmente ou em grupo, num espaço fechado 

(uma sala para cada empresa) e num ambiente “menos formal” do que o habitual das entrevistas 

de seleção, até um máximo de 6 estudantes/graduados. 

5.2.5 FEUP Career Sunset 

FEUP Career Sunset é um momento de networking entre empresas, estudantes/graduados FEUP. Realiza-

se no dia 11 de outubro, no Coffee Lounge, das 17h30 às 19h00. 

 

Pretende-se que, num ambiente informal e descontraído, empresas, estudantes e graduados FEUP possam 

interagir, explorando contactos que facilitem a entrada destes no mercado de trabalho. Para os estudantes 
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e graduados é uma oportunidade de estarem próximos de potenciais empregadores, de mostrarem o seu 

“lado B” e de evidenciarem características e competências de uma forma espontânea. 

 

Apenas os estudantes e graduados FEUP poderão participar nesta atividade. A participação é gratuita mas 

implica inscrição on-line no menu ESTUDANTES/GRADUADOS – submenu INSCRIÇÕES, até 5 de 

outubro. 

 

As empresas inscritas nesta atividade podem ser consultadas no site do evento no menu  PROGRAMA – 

submenu FEUP CAREER SUNSET. 

 

5.2.6 Skills2Grow  

As Skills2Grow são sessões sobre temáticas de empregabilidade e soft skills, destinados aos estudantes 

e graduados FEUP a decorrerem no dia 13 de outubro, das 10h00 às 19h00. 

 

Os temas e oradores das sessões podem ser consultados no site do evento, no menu PROGRAMA – 

submenu SKILLS2GROW. 

 

Apenas os estudantes e graduados FEUP podem participar nesta atividade. A participação é gratuita, mas 

implica inscrição on-line no site do evento, no menu ESTUDANTES/GRADUADOS – submenu 

INSCRIÇÕES, de 9 de setembro a 9 de outubro. 

 

 

5.3. Data Limite de Inscrição 

As inscrições de estudantes e alumni FEUP nas atividades: 

 Flash Interviews  decorrem até 23 de setembro; 

 FEUP Career Sunset decorrem até 5 de outubro; 

 Skills2Grow decorrem até 9 de outubro.; 

 

As inscrições em todas as atividades são feitas através do formulário de inscrição no menu 

ESTUDANTES/GRADUADOS - submenu INSCRIÇÕES, no site do evento. 

 

 

6. PÓS-EVENTO –FEUP CAREER FAIR, NOW WHAT? 

6.1. Data e Horário de Funcionamento  

O pós-evento da Feira é constituído por 2 sessões para estudantes e alumni nos dias 18 e 19 de outubro 

das 17h30 às 19h00.  

 

Os temas e oradores destas sessões podem ser consultados no site do evento , no menu PROGRAMA – 

submenu PÓS-EVENTO. 

 

6.2. Inscrição e Condições de Participação  

A participação no pós-evento  é gratuita, mas implica a inscrição on-line no site do evento, no menu 

PROGRAMA - submenu PÓS-EVENTO a partir de dia 14 de outubro. 

 

Os temas, oradores do pré-evento, salas e horário podem ser consultados no site do evento, no menu 

PROGRAMA - submenu PÓS-EVENTO. 
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6.3. Data Limite de Inscrição  

As inscrições no pós-evento iniciam-se a 14 de outubro em formulário próprio no site do evento, no menu 

PROGRAMA - submenu PÓS-EVENTO. 

 

7. Cancelamento de Inscrição nas Atividades 

Os estudantes e graduados inscritos nestas atividades e que, por imprevistos, não possam participar, 

devem comunicar a sua não comparência/desistência para o e-mail careerfair@fe.up.pt. 

 

8. Limite de Inscrições 

A organização reserva-se o direito a limitar o número de estudantes e graduados nas várias atividades, no 

caso de se exceder o espaço disponível nas salas reservadas para o efeito. 

 

Apesar de se prever a inscrição através do formulário de inscrições a entrada nas salas onde decorrem as 

atividades é gratuita e livre, pelo que a ordem de chegada é o critério determinante “first come, first served”. 

 

 9. Custos de Participação 

A participação de estudantes e graduados FEUP na Feira está isenta de qualquer tipo de custo.  

 

 10. Alteração de Horários das Atividades 

Por questões logísticas a CO reserva-se o direito de alterar os lugares de stand das empresas ou dias e 

horário das Chat Room & Speed Talk e das Flash Interviews. As alterações serão anunciadas no site da 

Feira nos submenus das respetivas atividades, pelo que estudantes e graduados inscritos nestas atividades 

devem consultar o site oficial do evento. 

 

 11. Divulgação 

O evento será divulgado nos meios de comunicação social, na Homepage da FEUP (Notícias e Calendário), 

na Bolsa de Emprego da FEUP, por e-mail para os estudantes e graduados FEUP cujos contactos se 

encontram disponíveis no SIGARRA, na página do facebook www.facebook.com/feupcareerpath 

e no FEUPLink no LinkedIn. 

 

Os estudantes e graduados FEUP podem adicionar-se a este grupo de forma a ficarem conectados à FEUP 

e outros alumni. Através deste grupo podem visualizar e disponib ilizar ofertas de emprego e manterem-se 

informados acerca das mais relevantes notícias da FEUP e de informações e atividades direcionadas aos 

alumni. 

 

O evento será também divulgado no PORTAL ALUMNI DA FEUP. 

 

Poderá constatar o impacto nos media do evento anterior no menu CAREER FAIR 2015 no site do evento 

 

12. Empresas Presentes 

Espera-se a presença de cerca de 50 empresas nacionais e internacionais com interesse em recrutar para 

as diversas áreas de Engenharia e 10 empresas/entidades parceiras A divulgação e informações sobre 

as empresas na FEUP Career Fair (presença em qualquer modalidade) encontra-se no site do evento, no 

menu HOME – submenu EMPRESAS PARTICIPANTES ou EMPRESAS PARCEIRAS. 

 

13. Alterações ao Regulamento 

A Comissão Organizadora reserva-se o direito de alterar o regulamento do evento.  
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