Somos a comunidade Talent Portugal!
Atração de Talento & Employer Branding

CANDIDATOS
Que procuram o
melhor local para
trabalhar

EMPRESAS

Melhores empregadores
que procuram talento
em Portugal

COMO PARTICIPAR?
TalentPortugal.com/Como-Participar

ORGANIZAÇÕES
DE CANDIDATOS

Ensino superior, associações de
estudantes, estrangeiros e ordens
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O QUE QUERES SABER
SOBRE AS EMPRESAS?

Onde é que a
empresa está
presente?

Quantas vagas
vão estar
disponíveis?

Quantos
empregados tem?
Qual o principal
setor de
atividade?
Que áreas
profissionais e
de formação a
empresa mais
procura?
Que línguas
procuram?
I don´t speak
Portuguese,
can I work here?

Que tipos
de estágio
oferecem?
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Quero-me
candidatar!

Quero
saber mais!
Segue o QR Code
ou digita o nome
da empresa em
TalentPortugal.com

DIRETÓRIO
DE EMPRESAS
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7GRAUS
Ajudamos a melhorar a vida das pessoas
Matosinhos
www.7graus.com
11-50
1-5
Tecnologias de Informação
T.I. | Marketing e Vendas

ADECCO

ADIDAS BUSINESS SERVICES

Trabalhamos para que outros possam fazê-lo.
Lisboa | Aveiro | Braga | Castelo Branco | Coimbra |
Évora | Faro | Leiria | Porto | S. J. Madeira | Setúbal |
Sintra | Valença | Viana do Castelo | V. F. Xira | +2
www.adecco.pt

THROUGH SPORT, WE HAVE THE POWER
TO CHANGE LIVES
Maia
adidas-group.com

201-500
Recursos Humanos

501-1.000
Serviços Partilhados

Apoio a Cliente | Eng. e Indústria | Recursos
Humanos | Secretariado e Administração

Finanças e Contabilidade | Gestão e
Economia | Recursos Humanos
DE, EN, ES, FR, IT

EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.7graus.com/trabalhe-connosco
info@7graus.com
+351 220 945 034

● Programa de trainees

Como se candidatar?
candidatos.adecco.pt
servico@adecco.com
+351 707 233 226

Como se candidatar?
careers.adidas-group.com/locations/hubs/
porto

Porto | Lisboa
abaco.consulting
201-500
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Finanças e Contabilidade |
Recursos Humanos | T.I.
EN, FR
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
abaco.consulting/carreiras
careers@abaco.consulting
+351 226 007 678

New Applied Now
Lisboa | Braga | Porto
www.accenture.com/pt-pt
1.001-10.000
Tecnologias de Informação
T.I. | Ciências Exatas | Engenharia e Indústria |
Gestão e Economia
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.accenture.com/pt-pt/careers/jobsearch
portugal_careers@accenture.com
+351 213 803 500
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Maia | Lisboa
www.actuasys.com/pt
11-50
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.actuasys.com/pt/carreiras
career@actuasys.com
+351 229 419 378

Lisboa | Porto
www.adentis.pt
51-200
Tecnologias de Informação
T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.adentis.pt/trabalhar-na-adentis
work@adentis.pt
+351 211 397 167

ADVANTEK GROUP

AGEAS PORTUGAL

Ready to get started?

AMT CONSULTING
A Matter of Trust

Lisboa | Porto
www.grupoageas.pt

Lisboa | Porto
www.advantek.no
11-50
Indústria e Engenharia

Lisboa | Porto
www.amt-consulting.com

1.001-10.000
Financeiro

Engenharia e Indústria | T.I.

51-200
Tecnologias de Informação

Ciências Exatas | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | Marketing e Vendas

Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia | Recursos Humanos | T.I.
EN

EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.grupoageas.pt/trabalhar-no-grupo

Como se candidatar?
www.advantek.pt/en/home
job@advantek.pt
+47 404 371 20

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

● Estágio profissional
● Programa de trainees
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.amt-consulting.com/pt-pt/carreiras
careers@amt-consulting.com

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?

Mastering Digital Potential
Lisboa
www.adnovum.pt

11-50
Tecnologias de Informação
T.I.

• Continuous professional
development, yearly
training budget
• Expert, professional teams
• Flexible working schedule,
remote work
• Office location
in the city center
• Health insurance
• Company events
• Unlimited coffee,
fresh fruit, cookies

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
At AdNovum there’s a constant focus on aligning
project needs with individual goals of each person.
It happens that moving an engineer between
projects might have as sole justification his own
technological interests. As Career Coach, I feel I
am given the tools in order to have a strong and
positive effect on my colleagues’ careers.
Arménio Antunes - Senior Software Engineer

EN

How to apply?
www.adnovum.pt/jobs
jobs@adnovum.pt
+351 211 207 300

WHAT DO WE DO?
We offer custom-built Software Solutions to meet our partner’s specific
requirements, making it possible to truly stand out. Using a modular and
flexible approach, the solutions seamlessly integrate with existing systems
no matter how sophisticated the setup.
Our stack: Web applications & portals, Mobile applications, Rich client
applications, Backend integration, Java/Java EE, .Net/C#, HTML 5,
JavaScript, Angular.
Pedro Tomé - Managing Director

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

• CV screening
• Phone interview
• 1st Round Interview: performed by 2 senior
software engineers: company intro, technical
knowledge, experience & problem solving skills
• 2nd Round Interview: performed by
the Managing Director and 1 senior
software engineer: open questions about
technical assessment & cultural fit.

We’re looking for creative and problem-solving
engineers, people who identify themselves more
like “owners” of the work they have to produce,
and correspondingly take pride in a job well done.
The ability to learn from past experience, to apply
existing knowledge to a new field, and the curiosity
and motivation to accept challenges even in a field
one is unfamiliar with are also strong assets.
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Ready? Join the experience!
Lisboa | Porto | Óbidos
affinity.pt
201-500
Tecnologias de Informação
Gestão e Economia | Recursos Humanos | T.I. |
Secretariado e Administração
EN
● Estágio profissional

Como se candidatar?
affinity.pt/carreiras
hr@affinity.pt

Make the Diferrence, Consult us.
Lisboa | Porto
www.agap2-it.pt
201-500
51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN, FR
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.agap2-it.pt/#career
cv@agap2.com
+351 213 137 680

To improve health and prolong life
Vila Nova de Gaia
www.alert-online.com/pt
51-200
Saúde

21-50

Saúde e Farmácia | T.I.
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.alert-online.com/pt/job-opportunities/portugal		
+351 228 328 980

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
More than business, Also Known
As People
Lisboa | Porto
akapeople.pt

11-50
Recursos Humanos
Engenharia e Indústria | Recursos
Humanos | T.I.

More than business, Also
Known As (aka) People,
porque somos uma empresa
de pessoas para pessoas,
que vê, valoriza e considera
os interesses de todos.
Oferecemos work-life balance
com diversas atividades,
feedback e follow-up
constantes.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Neste primeiro ano (ainda incompleto) o feedback
transmitido por alguns colegas confirmou-se como
uma certeza. O acompanhamento constante
e a preocupação com o bem-estar dos
colaboradores sentem-se de uma forma diferente.
Como consultor é bom sentir que a cada momento
e em todos os momentos, fazemos parte desta
empresa, fazemos parte desta família!
Rui Parreira - Consultor

EN, ES, FR

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
akapeople.pt/candidatura
talent@akapeople.pt
+351 223 190 645

O QUE FAZEMOS?
Empresa de consultoria de recursos humanos, especializada em TI
e Engenharia, fundada por profissionais com uma sólida experiência
no setor. Oferecemos soluções de recrutamento e seleção, outsourcing e
academias de reconversão. A AkaPeople, em junho, foi selecionada pela
Porto Tech Hub como responsável pelo recrutamento e seleção
e acompanhamento do programa requalificação profissional, SWitCH.
Pedro Mota - CEO

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Se tens um perfil de Tecnologias de Informação
ou de Engenharia, contacta-nos.
Porque trabalhamos com as melhores empresas,
podemos apresentar-te excelentes
oportunidades profissionais.

Procuramos pessoas apaixonadas pelo que fazem,
que procuram desafios e se sabem auto-motivar,
criando sempre um ambiente informal e de
trabalho em equipa.
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Somos Altice
Portugal Continental e Ilhas
www.altice.pt

1.001-10.000
Utilities e Telecomunicações
Engenharia e Indústria | Gestão e 		
Economia | Marketing e Vendas | T.I.

No programa DarWiN
propomos uma viagem
experiencial de 12 meses,
acompanhada por
orientadores, buddies e
counselers, de forma a
que nas escolhas dos teus
caminhos passes da teoria
à prática de forma rápida e
sustentada.		

EN, FR

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees
● Tese na empresa

Estagiar na Altice é saber que por pouca
experiência que tenhas, serás tratado como
qualquer outro elemento da tua equipa e qualquer
sugestão por mais fora da caixa que seja será
sempre tida em conta.
Anastasiya Brykalova - Operações Comerciais

Como orientadora, tem sido um privilégio formar e assistir à evolução
de um dos DarWiN.
Acredito que para os DarWiN tem sido uma oportunidade única de
desenvolvimento profissional, com um acompanhamento personalizado.
Para a Altice, esta geração trouxe dinamismo, criatividade e informalidade
à empresa, contribuindo para uma cultura de maior agilidade e inovação.
Sofia Marques Romeiro - Gestão do ciclo de vida do cliente

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O processo de recrutamento é constituído por
várias etapas desde o assessement online, pitch,
dinâmica de grupo e entrevista individual nas quais
terás a oportunidade de começar a descobrir o
que é a cultura Altice.

No programa DarWiN procuramos jovens
disruptivos, dinâmicos e com vontade de
revolucionar o futuro da tecnologia!
Sabias que a Altice é uma das empresas que mais
investe em inovação em Portugal?
Se és criativo, sonhador e gostas de fazer
acontecer, vem evoluir e inovar connosco!

PT não obrigatório

Estagiar na Altice é ter espaço para aprender num
novo mundo cheio de oportunidades.
Carlos Mendes - Área Digital

O QUE FAZEMOS?

Como se candidatar?
www.telecom.pt/pt-pt/carreiras/paginas/
carreiras.aspx		

Áreas profissionais mais procuradas

O QUE DIZEM
OS NOSSOS DarWiN?

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Líder Mundial em serviços de Engenharia e R&D
Fundão | Lisboa | Vila Nova de Gaia
www.altran.com/pt
10.001
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Gestão e Economia | T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.altran.com/pt/pt-pt/candidate-se-ja
drh.recrutamento.pt@altran.com
+351 210 331 600

ANKIX

ANO SOFTWARE

AORH+

Connecting to the World

Há os que fazem o presente,
nós fazemos o futuro!
Porto
ano.pt

Porque o Coração de qualquer empresa está
nos seus Recursos Humanos!
Lisboa
www.aorhmais.pt

Lisboa | Santarém
www.ankix.com
11-50
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.

11-50
Recursos Humanos

11-50
6-20
Tecnologias de Informação
T.I.

EN

Turismo e Hotelaria
EN, ES

● Estágio curricular
● Estágio profissional

EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.ankix.com/oportunidades-emprego
emprego@ankix.com
+351 213 304 403

Como se candidatar?
ano.pt/jobs
recrutamento@ano.pt

Como se candidatar?
www.aorhmais.pt/pt/candidatura-espontanea
recrutamento@aorhmais.pt
+351 966 929 205

ARMATIS-LC

AUBAY PORTUGAL

BI-SILQUE

A armatis-lc está sempre a surpreender

Ahead of Innovation

Helping People Communicate

Porto | Lisboa | Caldas da Rainha | Guimarães
empregos.armatis.com

Lisboa | Porto
www.aubay.pt

Ovar
www.bisilque.com

1.001-10.000
Apoio a Cliente

200+

Apoio a Cliente | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos | T.I.
DE, EN, ES, FR, IT, NL
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
empregos.armatis.com
recrutement.porto@armatis-lc.com
+351 220 448 090
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501-1.000
Tecnologias de Informação

201-500
Indústria e Engenharia

T.I.

Engenharia e Indústria | Recursos
Humanos | T.I.
EN, ES, FR

EN, FR
● Estágio profissional

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.aubay.pt/Home/Opportunities?culture=pt-pt
recrutamento@aubay.com

Como se candidatar?
www.bisilque.com/en/our-world/careers-opportunities
cv@bisilque.com
+351 256 750 120

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
A sua viagem começa aqui
Matosinhos
ascendi.pt
501-1.000
Transportes e Logística
Apoio a Cliente | Engenharia e Indústria |
Gestão e Economia | T.I.
EN, FR

Integração numa empresa
sólida, suportada em
tecnologia moderna,
focada no desenvolvimento
profissional e pessoal,
em que cada equipa
é coesa na perspetiva
do acolhimento e
acompanhamento.
A saúde, bem-estar
e equilíbrio são fundamentais.

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Mestre em Engenharia Civil, em 2019 iniciei
carreira num ambiente dinâmico, de cooperação.
A gestão de empreitadas, monitorização
e inspeção da infraestrutura rodoviária,
permitiram aplicar e consolidar conhecimentos
técnicos, tecnológicos e éticos que me fizeram
crescer enquanto engenheiro,
proporcionando-me uma experiência
enriquecedora, superadora de expetativas.
Pedro Varela - Técnico Júnior de Gestão da
Conservação

O QUE FAZEMOS?
Na Ascendi aproximamos pessoas! Inspiramo-nos no passado,
vivemos no presente e planeamos o futuro. Desenvolvemos novos
negócios e procuramos o constante aperfeiçoamento dos atuais.
Apostamos na diversidade e inovação, sendo pioneiros tecnológicos.
Somos apaixonados pela nossa casa, pela nossa equipa
e pela dedicação à missão de garantir a melhor experiência ao utilizador.
Miguel Martín - Administrador

Como se candidatar?
www.ascendi.pt/pessoas
recrutamento@ascendi.pt

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Encontrarás todas as vagas no nosso site, assim
como nas principais plataformas de recrutamento.
Poderás ainda enviar-nos a tua candidatura
espontânea por e-mail ou através do nosso site.
Todos os anos recebemos estágios curriculares
em diversas áreas – Tecnologias da Informação,
Controlo de Gestão, Finanças, Marketing, entre
outras. Junta-te à equipa!

• Entusiasmo
• Vontade de aprender
• Dedicação
• Criatividade e Inovação
• Gosto pelo trabalho em equipa
• Ética e Integridade

Áreas profissionais mais procuradas

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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40 BILLION
$14.4 BILLION
$1.4 BILLION
160,000

2018 revenue
annual engineering
investment
people

44

engineers, scientists
and technicians
countries

15

technical centers

18,600

1
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lines of software
code shipped daily

company

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

1000 employees

NOW HIRING

160 senior officials and managers

• SYSTEMS ENGINEER

400 new jobs created in 2017/2018

• ELECTRICAL ENGINEER

17.500 units manufactured per day

• SOFTWARE DEVELOPER

4.000.000 units produced per day

• ELECTRICAL DESIGN ENGINEER
• TEST & TOOL DEVELOPMENT ENGINEER

Shape the future of mobility
Braga
www.aptiv.com
1.001-10.000
51-200
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.aptiv.com/careers		
+351 253 777 100

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Lisboa | Coimbra
askblue.pt
201-500
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Gestão e Economia | T.I.
EN
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
askblue.pt/jobs
candidaturas@askblue.pt

Let’s Bee Together
Lisboa | Porto
www.bee-eng.pt
51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio internacional
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.bee-eng.pt/pt/carreira
cvbee@bee-eng.pt
+351 914 938 913

BI4ALL

BORGWARNER PORTUGAL

BRASMAR

Turning Data Into Insights

A clean, energy-efficient world.

Passion for Seafood

Lisboa | Maia
www.bi4all.pt

Viana do Castelo
www.borgwarner.com

Ílhavo | Trofa | Vila Nova de Famalicão
brasmar.com/pt

201-500
51-200
Tecnologias de Informação
T.I.

10.001+
Indústria e Engenharia

501-1.000
Engenharia e Indústria

Engenharia e Indústria
EN

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.bi4all.pt/junta-te-a-nos
careers@bi4all.pt
+351 217 266 165
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Eng. e Indústria | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas | Secret. e Administração
EN

DE, EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.borgwarner.com/careers
+351 258 249 200

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
brasmar.com/pt/recrutamento
drh@vigent.pt
+351 252 490 070

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
9-month paid internship, with
possibility of employment
contract after. A learning
journey in a global team &
international projects that
fosters your skills to take on
challenging roles and provides
a unique experience to start
you career!

Act for human progress by
protecting what matters!
Lisboa
www.axa.com

51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia | T.I.

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
Since I started my journey at AXA, I found what
working in a global company really means.
Being part of an innovative and multicultural
company that also keeps a friendly community-like
environment, helped me grow both professional
and personally. If you are looking for a challenging
but also fun and fulfilling place to work,
AXA is the right option for you!
Pedro Pousa - Business Analyst

EN

● Estágio profissional

WHAT DO WE DO?

How to apply?
www.axa.com/en/careers/job-opportunities

AXA Group Operations is an integral part of AXA, serving 100+ million people worldwide.
Our goal is to support AXA entities in empowering people to live better lives. By embracng technology,
data and innovation, we’re helping AXA become a customer-focused, tech-led company.
Ours is an inspiring, global workplace with over 8,000 colleagues in 17 different countries across
Europe, Asia and the US.

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

Our internship opportunities are advertised at
universities’ job portals and applications are
done at: careers.jobs.axa. The selection process
comprises a CV sifting, one technical interview and
one HR interview. At interviews stage,
keep your enthusiasm and show your willingness to
work with us! Successful completion of these steps
takes you onboard!

We look for talented, ambitious individuals, with
less than one year of professional experience, who
are passionate about IT and Data management!
The candidates must have an analytical, proactive,
critical-thinking, team spirited, customer and
results focused mindset, as well as good
interpersonal skills and English proficiency.

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?

The Missing Piece
Porto
blip.pt

201-500
200+
Tecnologias de Informação

Sports Training; Office Open
24/7; Free Food; Nap Room;
Entertainment; 3 extra
Vacation Days + 2 Social
Responsibility Days/Year;
Freestyle, Flex Appeal; Training
& Development; Job Swing;
Team Building Budgets;
Annual Bonus

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
In Blip I have found a true sense of purpose, and
I’m challenged every day with an infinite mentality,
which makes me want to focus on the technology
and the people I work with. At Blip I’m proud to say
it’s my second home.
Salvador Correia - Delivery Manager

Engenharia e Indústria | Gestão
e Economia | Recursos Humanos | T.I.
EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional
● Programa de trainees

How to apply?
blip.pt/jobs
hiring@blip.pt
+351 932 499 526

WHAT DO WE DO?
In 2012, Blip became part of the Betfair. Then, in early 2016, Betfair joined
with Paddy Power, to become one of the largest and fastest-growing online
betting and gaming operators in the world. Today we are part of Flutter
Entertainment Group. With operations across Europe, Australia and the
US, annual revenues over £1.8 billion and over five million customers, we’re
a global player.
Sara Sousa - Diretora de Recursos Humanos

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

Blip has a highly rigorous recruitment process with
a strong practical component. In addition, it has
summer internships and a professional internship
program.

We are looking for people with agile thinking,
flexible, team players, used to a high pace of work,
able to adapt quickly to changing priorities, but
above all feel passion for what they do and have
fun while working.
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Be part of Bizdirect Talented Team!
Lisboa | Porto | Viseu
www.bizdirect.pt/pt
51-200
Tecnologias de Informação
T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.bizdirect.pt/pt/sobre-nos/carreiras
bizdirectpeople.culture@bizdirect.pt
+351 939 650 334

Technology For People
Lisboa | Porto | Aveiro
www.boldint.com
501-1.000
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
boldint.com/pt/carreiras/oportunidades
bold.techforpeople@devoteam.com
+351 217 959 541

On est fait pour être ensemble
Porto
www.corporate.bouyguestelecom.fr
201-500
Utilities e Telecomunicações
Apoio a Cliente | Gestão e Economia | Recursos Humanos | T.I.
FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.jobsbouyguestelecomservices.com
recrutement@bouyguestelecomservices.pt
+351 968 398 763
Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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The bank for a changing world
Lisboa | Porto
www.bnpparibas.pt
1.001-10.000
Financeiro
Engenharia e Indústria | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia
DE, EN, ES, FR, IT
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.bnpparibas.pt/en/careers/job-opportunities
early.careers.pt@bnpparibas.com

Successful products and brands for the fashion retail world.
Lisboa | Porto | Coimbra | Aveiro | Faro | Madeira | Braga | Covilhã | Guarda |
Guimarães | Paços de Ferreira | Póvoa de Varzim | Setubál | Viseu | + 28
www.calzedoniagroup.com/en
501-1.000
Retalho e Comércio
Ciências Sociais | Gestão e Economia | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos
EN
● Estágio de verão

Como se candidatar?
careers.calzedoniagroup.com/pt-PT/home

CAPGEMINI PORTUGAL

CARGLASS PORTUGAL

CELOPLÁS

People Matter, Results Count.

Carglass repara, Carglass substitui
Porto | Lisboa | Braga | Coimbra | Évora | Faro |
Leiria | Setúbal | Aveiro | Viana do Castelo
www.carglass.pt/pt

Inovação com polímeros

Lisboa | Évora
capgemini.com/pt-en
201-500
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia | Recursos Humanos | T.I.
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.capgemini.com/pt-en/careers/job-search
careers.pt@capgemini.com
+351 214 122 200
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201-500
Retalho e Comércio

Braga
www.celoplas.pt
51-200
Indústria e Engenharia

Apoio a Cliente | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas | T.I.
EN, ES
● Estágio curricular

Como se candidatar?
candidaturas@carglass.pt

Engenharia e Indústria
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

Como se candidatar?
celoplas.pt/r-humanos
rh@celoplas.pt
+351 252 960 060

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Tecnologia para a vida
Aveiro | Braga | Lisboa | Ovar
www.bosch.pt

1.001-10.000
200+
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | T.I.

Há mais de 130 anos que
oferecemos aos nossos
colaboradores a oportunidade
de moldar o futuro e de deixar
a sua própria marca. Em
suma: não te oferecemos
apenas um emprego.
Oferecemos-te algo com que
te possas identificar.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Trabalhar na Bosch permite-me evoluir de forma
constante, fazendo parte de projetos inovadores,
focados na eficiência e qualidade.
André Pereira - Engenheiro, Bosch Braga

DE, EN, ES, FR

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.bosch.pt/carreiras

O QUE FAZEMOS?
Carros autónomos, máquinas que falam entre si, casas e cidades
inteligentes. Como empresa líder na Internet das Coisas, a Bosch oferece
soluções inovadoras para casas e cidades inteligentes e para a indústria
e mobilidade conectadas. O nosso objetivo? Criar soluções para uma
vida conectada e melhorar a qualidade de vida das pessoas através de
produtos inovadores e que despertam o seu entusiasmo.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

No nosso site podes encontrar as oportunidades
que temos em aberto (inclusive estágios) e enviar
a tua candidatura de forma rápida e fácil. Para
além do site, o Linkedin é uma das redes que mais
utilizamos para divulgar as nossas vagas e para
entrar em contacto contigo.
Histórias de sucesso não acontecem por acaso,
faz com que aconteçam!
Candidata-te!

Se, para além das competências técnicas que
adquiriste no teu meio académico, tens uma
forte orientação à excelência e à inovação, tens
capacidade de adaptação a vários contextos e
colocas paixão em tudo o que fazes, a Bosch é a
empresa certa para ti.
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Are you ready to build?
Braga | Lisboa
www.casais.pt
1.001-10.000
200+
Imobiliário e Construção
Engenharia e Indústria
DE, EN, ES, FR, NL
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio internacional
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
careers.casais.pt
+351 253 305 400

Experience the commitment
Lisboa | Loures | Odivelas | Porto | Sintra
www.cgi.com/portugal/pt-pt
1.001-10.000
51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | T.I.
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.cgi.com/portugal/pt-pt/portugal/careers
careers.pt@cgi.com
+351 210 018 000

Client Business Innovation
Oeiras | Maia | Loulé
cilnet.pt/pt
51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.itjobs.pt/empresa/cilnet
recrutamento@cilnet.pt
+ 351 214 702 130
Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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CISCO

CLARANET

CLEVERTI

Be you, with us.

Helping our customers do amazing things!

Innovation works

Oeiras
www.cisco.com/c/pt_pt/index.html

Lisboa | Oeiras | Porto
www.claranet.pt

Oeiras
www.cleverti.com

10.001+
Tecnologias de Informação
Ciências Exatas | Engenharia e
Indústria | Gestão e Economia | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

501-1.000
51-200
Tecnologias de Informação

11-50
Tecnologias de Informação

T.I. | Engenharia e Indústria | Apoio a
Cliente
EN
● Estágio curricular
● Estágio profissional

T.I.
EN
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.cisco.com/c/en/us/about/careers.html

Como se candidatar?
www.claranet.pt/quem-somos/carreiras
recrutamento@pt.clara.net
+351 213 199 200

Como se candidatar?
www.cleverti.com/careers
talent@cleverti.com
+351 214 124 600

CLOSER CONSULTING

COFICAB

COLQUÍMICA ADHESIVES

To Challenge Complexity

Powered by Passion

Creating Bonds

Lisboa
www.closer.pt

Guarda
www.coficab.com

Valongo
www.colquimica.pt

201-500
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN
● Estágio de verão
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.closer.pt/career
recruitment@closer.pt

● Tese na empresa

201-500
Indústria e Engenharia

501-1.000
21-50
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Finanças e
Contabilidade | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.coficab.com/careers-at-coficab/careers-at-coficab
application.cofpt@coficab.com
+351 965 245 946

Engenharia e Indústria | Finanças e
Contabilidade | Gestão e Economia
EN, ES, FR, PL
● Estágio de verão
● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.colquimica.pt/pt/pessoas/oportunidades-decarreira
hr@colquimica.pt

Lisboa
www.cofidis.pt
501-1.000
Financeiro
Finanças e Contabilidade | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos | T.I.
EN, FR
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
recrutamento@cofidis.pt
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
The world’s largest independent
Coca-Cola bottler
Faro | Funchal | Lisboa | Ponta Delgada | Porto | Setúbal
www.ccepiberia.com/pt

1.001-10.000
Bens de Consumo
Engenharia e Indústria | Finanças
e Contabilidade | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas

Um ambiente dinâmico,
exigente e de constante
aprendizagem,
mas também informal e de
cooperação entre colegas
e áreas. Na CCEP Portugal,
encontrarás uma multinacional
com foco no negócio local,
que acredita na diversidade
e inclusão.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Estar no mais valioso engarrafador do mundo da
Coca-Cola é um sonho. Estar a trabalhar numa
empresa tão dinâmica é um desafio que todos
os dias me dá alento. A oportunidade de me
desenvolver profissionalmente é enorme, uma vez
que lido diariamente com os melhores profissionais
da indústria. É um prazer enorme fazer parte duma
empresa em constante transformação.
António Costa Gomes - Customer Channel &
Business Development

EN, ES
O QUE FAZEMOS?
Somos o maior engarrafador independente da Coca-Cola no mundo.
Temos uma equipa em rápida expansão, distribuída por 13 países da
Europa, que produz, vende e distribui bebidas para mais de 300 milhões
de pessoas. Em Portugal, surgimos em 1977, contamos atualmente com
400 colaboradores, com uma unidade fabril em Azeitão onde produzimos
90% do produto comercializado no nosso país, um escritório corporativo
em Miraflores e 5 delegações comerciais distribuídas por Portugal
Continental e Ilhas.

Como se candidatar?
pt.ccep.jobs

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Explora o nosso site de carreiras e pesquisa pelas
oportunidades que se enquadrem no teu perfil. Se
não existir nenhuma vaga dentro da tua área de
interesse não percas a oportunidade quando ela
surgir e inscreve-te nos Alertas de Emprego.

Acreditamos que as pessoas são o nosso ativo
mais valioso e um fator-chave para o nosso
sucesso. Por isso, se:
• Dás em cada dia o melhor de ti
• Escutas antes de agires
• És perseverante
• Trabalhas em equipa
• Procuras a excelência no que fazes
• Tens sempre o foco no cliente
• És entusiasta
Junta-te a esta equipa!

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Feeding the Future
Porto
www.cofcointernational.com
51-200
51-200
Serviços Partilhados
Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia |
Secretariado e Administração | T.I.
EN, ES

Como se candidatar?
www.cofcointernational.com/careers/porto-centre-of-excellence
TalentAcquisition@cofcointernational.com
+351 969 785 249

COTESI

COVET GROUP

CROWE

Life is Better with Cotesi

Elevate Design and Craftsmanship

Smart Decisions. Lasting Value.

Vila Nova de Gaia
www.cotesi.com

Gondomar
covetgroup.com

Lisboa | Porto
www.crowe.com/pt

501-1.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Finanças e
Contabilidade | Marketing e Vendas | T.I.
DE, EN, FR
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.cotesi.com/index.php?id=9
recruitment@cotesi.com
+351 227 476 578

201-500
Artes

201-500
Financeiro

Arquitetura e Design | Engenharia e
Indústria | Marketing e Vendas | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional

1-5

Finanças e Contab. | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas | Secretariado e Adm.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.crowe.com/pt/careers

Como se candidatar?
covetgroup.com/careers
recrutamento@covetgroup.com
+351 914 926 141

Think forward. Stay ahead.
Porto
www.criticalmanufacturing.com/en/homepage
201-500
51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Marketing e Vendas | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

Como se candidatar?
careers.criticalmanufacturing.com
work@criticalmanufacturing.com
+351 229 446 927
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Let Your Ideas Shape the Future
Palmela | Porto | Vila Nova de Famalicão | Vila Real
www.continental.com/pt-pt

1.001-10.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | T.I.
EN

● Estágio curricular
● Programa de trainees

Como se candidatar?
pt.linkedin.com/company/continental
continental.recrutamentopt@conti.de

• Integração em ambiente
desafiante e internacional,
caracterizado pela existência
de tecnologia de ponta;
• Pacote de remunerações
e benefícios atrativos;
• Formação profissional
contínua e excelentes
perspetivas de
desenvolvimento.

Fazer parte da equipa da Continental Mabor empresa de referência nacional e dentro do próprio
grupo, é um grande orgulho! As oportunidades
de desenvolvimento e aprendizagem a que temos
acesso são muito estimulantes e somos desafiados
diariamente a contribuir para o ambiente dinâmico
de crescimento e inovação que é vivido
em toda a organização.
Ana Duarte - Solution Development Center Digital Manufacturing Technology

O QUE FAZEMOS?
Somos um dos principais fornecedores mundiais da indústria automotiva, desenvolvendo soluções para
realizar os sonhos das pessoas na mobilidade do dia-a-dia. Segurança do condutor, sustentabilidade
e industrialização da tecnologia do futuro são apenas algumas das nossas áreas de atuação onde já
fazemos uma diferença significativa na vida diária das pessoas.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Verifica as nossas oportunidades profissionais
no Linkedin e candidata-te!
Os nossos processos de seleção contemplam
a triagem curricular, a aplicação de provas,
assessment e entrevista.
Durante o processo ficarás a conhecer os desafios
que te propomos.
Estás preparado?

• Espírito de equipa;
• Desejo de aprender continuamente;
• Paixão por vencer;
• Dinamismo e Proatividade;
• Gosto por novos desafios.
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Are you ready to begin your Critical adventure?
Coimbra | Lisboa | Porto | Tomar | Vila Real | Viseu
www.criticalsoftware.com
501-1.000
Tecnologias de Informação
Ciências Exatas | Engenharia e Indústria | T.I.
DE, EN

Como se candidatar?
www.criticalsoftware.com/careers
csw-recruitment@criticalsoftware.com
+351 239 989 100

É bom ter uma CUF por perto!
Coimbra | Leiria | Lisboa | Porto | Santarém | Setúbal | Viseu
www.cuf.pt
10.001+
Saúde
Apoio a Cliente | Gestão e Economia | Saúde e Farmácia | T.I.

● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.saudecuf.pt/cuf/trabalhe-connosco

We measure our success by our actions not our words.
Oeiras
datalynx.pt
11-50
1-5
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos | T.I.
DE, EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
datalynx.jobbase.io
hr@datalynx.pt
+351 211 340 806
Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Perform to Perfection
Lisboa | Almada | Porto
www.crossjoin.pt

1.001-10.000
21-50
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN, ES

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.crossjoin.pt/jobs
jobs@cross-join.com
+351 217 992 120

Oferecemos um lugar
na equipa de referência
mundial em Performance
com desafios entusiasmantes.
Terás mentoria, formação
e um plano de carreira
ambicioso onde irás crescer.
Ganharás uma família
que te ajudará a atingires
os teus objetivos.

Apaixonado por tudo o que é Performance, tenho
a sorte de trabalhar com o mindset Perform to
Perfection. A equipa é de excelência e facilmente
se adapta a novas situações, tornando o work from
home uma realidade de um dia para o outro.
Sinto-me bastante valorizado e acompanhado.
A Crossjoin tem a receita para o sucesso
e estou certo que fiz a escolha certa.
Valter Mário - Intermediate Consultant

O QUE FAZEMOS?
Somos uma empresa portuguesa única num mercado único. Focados
100% em Performance e movidos pela nossa missão: melhorar a
vida diária das pessoas otimizando o desempenho dos sistemas de
informação. Primamos pela entrega de um serviço de excelência onde não
existem missões impossíveis e contamos contigo para fazer parte de uma
equipa de especialistas num ambiente informal e colaborativo.
João Modesto - CEO

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Procuramos os melhores talentos para integrarem
a nossa Academia e aprenderem com os nossos
profissionais de elite.
Encontra as nossas oportunidades de emprego
em crossjoin.pt ou no LinkedIn e candidata-te.
Torna-te um especialista em Performance!

• Paixão pelo trabalho em projetos inovadores
e nas mais recentes tecnologias;
• Ambição por aprender sempre mais,
iniciativa e motivação para desenvolver
novas competências;
• Resiliência e rigor;
• Vontade de abraçar uma carreira nacional
e internacional.
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Contigo somos mais forte! Junta-te a nós!
Portugal Continental e Ilhas
myjob.decathlon.pt
10.001+
200+
Retalho e Comércio
Engenharia e Indústria | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | Marketing e Vendas
EN, FR
● Estágio curricular

Como se candidatar?
myjob.decathlon.pt
recrutamento@decathlon.com

Innovative solutions to decode your projects
Lisboa | Porto
www.decode.pt
11-50
Tecnologias de Informação
T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.decode.pt/en/careers
working@decode.pt
+351 912 048 291

DECSKILL

DELLENT CONSULTING

DELTA CAFÉS - GRUPO NABEIRO

Digital, Engaged, Community

Ligamos os melhores talentos aos melhores
projetos!
Aveiro | Lisboa
www.dellentconsulting.com

Na origem encontramos o futuro
Aveiro | Beja | Campo Maior | Castelo Branco |
Coimbra | Faro | Guarda | Lisboa | Mirandela | Porto |
Ribeira Grande | Santa Cruz | Santarém | Viseu | +9
www.grupo-nabeiro.pt
1.001-10.000
Bens de Consumo

Lisboa | Matosinhos
www.decskill.pt
201-500
200+
Tecnologias de Informação
T.I.

51-200
Tecnologias de Informação
T.I.

EN, ES, FR

Apoio a Cliente | Engenharia e
Indústria | Marketing e Vendas
EN

EN

● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
decskill.catsone.com/careers
career@decskill.com
+351 215 922 408
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Como se candidatar?
www.dellentconsulting.com/careers
jobs@dellentconsulting.com

Como se candidatar?
gruponabeiro.tallentit.com/recruitment

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?

Lisboa | Porto | Viseu
www.deloitte.pt

1.001-10.000
Tecnologias de Informação
Direito e Impostos | Finanças e 		
Contabilidade | Gestão e Economia | T.I.

Na Deloitte nunca
trabalharás sozinho.
Farás parte de um conjunto
de pessoas extraordinárias,
num ambiente dinâmico,
colaborativo e humano,
onde poderás ter uma carreira
aliciante e criar um impacto
positivo nas pessoas,
nos clientes e na sociedade.

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Trabalhar na Deloitte é sair diariamente da zona
de conforto tendo, contudo, a segurança de quem
está rodeado de equipas brilhantes e envolvido
numa cultura de entreajuda e colaboração.
Maria Carolina Rodrigues - Consulting

O QUE FAZEMOS?
Somos uma marca global presente em mais de 150 países e territórios,
com 175 anos de história, que conta com cerca de 330 mil pessoas
em todo o mundo. Somos líderes globais na prestação de serviços
de Consulting, Audit & Assurance, Financial Advisory, Risk Advisory
e Tax e registamos um crescimento notório nas áreas tecnológicas,
onde oferecemos uma ampla escolha de tecnologias e desafios
em alguns dos melhores projetos a nível nacional e internacional.
Gonçalo Simões - Talent Partner

Como se candidatar?
www.deloitte.com/pt/careers
ptrecruiting@deloitte.pt
+351 800 020 011

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Connect with our company:
Experiência imersiva na Deloitte e realização das
primeiras provas de seleção.
Connect with our work:
Os candidatos conhecem algumas das nossas
práticas, partilham experiências com os nossos
profissionais e resolvem um business case.
Connect with our leaders:
Entrevista final com um Partner.

Procuramos profissionais talentosos,
com capacidade de adaptação à mudança
e ambição para se superarem todos os dias
com uma energia positiva e construtiva.
Valorizamos pessoas curiosas, com vontade
de aprender, de ganhar conhecimento
e experiência na sua área de especialidade e que,
tal como nós, sejam movidas pelo propósito de
nos conectarmos para, em equipa, gerarmos
um impacto relevante no mundo.

Áreas profissionais mais procuradas

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?

The Art of Fintech
Porto
devexperts.com

201-500
Tecnologias de Informação

• Flexible schedules
• Possibility to work remotely
• Paid vacation
• Insurance coverage
(for you and your children)
• Partial reimbursement
for fitness memberships
• Meal vouchers
• Snacks & beverages
always available

T.I.

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
At Devexperts we have an excellent working
environment and no matter the country
that you are from, we all speak the same
“language”. Honestly, you can experience some
high demanding challenges, but you know you can
always count on your team buddies
to help you with them.
Emanuel Ramos - Senior Software Developer

EN

WHAT DO WE DO?

How to apply?
devexperts.com/careers/office-in-portugal
job.porto@devexperts.com

Founded in 2002, the company specializes in the development
of highly sophisticated software solutions and services for the financial
markets industry, covering a wide variety of applications, from trading
execution platforms (Web & Desktop), risk management,
to one of the most comprehensive offerings in the real-time
and historical data services industry.
Paulo Pina Pires - CEO Devexperts Portugal

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

1-A general interview and a visit to the offices
with an In-House recruiter;
2-Technical interview with the tech team
(Can vary from 1 to 2 interviews depending
on the areas and if there is a home task);
3-Home Tasks or a Technical Test;
4-Last cultural interview with the HR
and the Management team;
5-Final proposal (taking into account
the final approval).

We welcome all candidates who believe,
as we do, that innovation is grounded in education.
Our teams work together, improving their skills to
create the next generation of financial software
solutions. Under this philosophy, Devexperts is
always supporting and encouraging employees to
participate in events, attend trainings, and obtain
professional recognition.
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

DIAMOND BOLD

DISCOVERY HOTEL MANAGEMENT EBANKIT
A new way in hospitality
Albufeira | Aveiro | Coimbra | Évora | Faro | Leiria |
Lisboa | Loulé | Lousã | Palmela | Ponta Delgada |
Porto | Setúbal | Vila do Conde
discoveryportugal.com

Your brand is our business!
Lisboa
www.diamondbybold.com
51-200
Tecnologias de Informação

1.001-10.000
200+
Turismo e Hotelaria

T.I. | Marketing e Vendas | Arquitetura e
Design | Gestão e Economia
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Your customers onde step ahead.
Porto
www.ebankit.com
51-200
Tecnologias de Informação

Gestão e Economia | Mkt e Vendas |
Recursos Humanos | Turismo e Hotelaria
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

Marketing e Vendas | T.I.
EN
● Estágio curricular

Como se candidatar?
www.linkedin.com/company/diamond-by-bold/jobs
carolinaoliveira@diamondbybold.com
+351 962 737 286

Como se candidatar?
discoveryportugal.com/recrutamento
rh@discoveryportugal.com
+351 213 700 110

Como se candidatar?
www.ebankit.com/careers
jobs@ebankit.com
+351 222 032 010

ELEVUS PORTUGAL

ENGEL & VOLKERS

ERT TÊXTIL

Elevamos e crescemos juntos!

The world leading real estate company

Join us, Become an expERT!

Lisboa | Coimbra | Matosinhos
elevus.pt

Matosinhos | Porto | Vila Nova de Gaia
www.engelvoelkers.com/pt-pt/porto

São João da Madeira | Felgueiras
www.ertgrupo.com

51-200
21-50
Imobiliário e Construção

11-50
1-5
Recursos Humanos
Apoio a Cliente | Finanças e
Contabilidade | Mkt e Vendas | T.I.
EN, ES, NL, DE, FR, IT, DA, FI, SV, ZH
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional
● Programa de trainees
● Tese na empresa

501-1.000
Indústria e Engenharia

Arquitetura e Design | Gestão e
Economia | Marketing e Vendas
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia | Recursos Humanos | T.I.
DE, EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio internacional

Como se candidatar?
elevus.pt/recrutamento.php
recrutamento@elevus.pt
+351 217 812 450

Como se candidatar?
www.engelvoelkers.com/pt-pt/porto/career
PortoFoz@engelvoelkers.com
+351 225 323 690

Como se candidatar?
www.ertgrupo.com/en/ert/ofertas-de-emprego
recrutamento@ertgrupo.com

EUROFIRMS

EUROPCAR MOBILITY GROUP SHARED SERVICES CENTER

EXPLEO

People First
Aveiro | Braga | Cascais | Leiria | Lisboa | Loulé |
Palmela | Porto | São João da Madeira | Sintra |
Viana do Castelo | Vila Franca de Xira
www.eurofirms.pt

Matosinhos
expleogroup.com

Oeiras
201-500
Financeiro

501-1.000
Recursos Humanos

200+

11-50
Indústria e Engenharia

Finanças e Contabilidade | Gestão e
Economia
EN, ES, FR, GR, IT

Recursos Humanos
EN, ES

● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Estágio curricular
● Estágio internacional
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.eurofirms.pt
portugal@eurofirms.com
+351 219 014 262

Áreas profissionais mais procuradas

Think bold, act reliable
Mobility for All

Como se candidatar?
recruitmentssc@europcar.com
+351 211 218 756

PT não obrigatório

PT obrigatório

Engenharia e Indústria
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio internacional
● Estágio profissional

Como se candidatar?
expleogroup.com/join-us
careers_portugal@expleogroup.com
+351 229 997 130

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Uma empresa global de energia,
líder na transição energética com
vista à criação de valor
Portugal Continental

www.edp.com
10.001+
Utilities e Telecomunicações
Engenharia e Indústria | Gestão
e Economia | Marketing e Vendas | T.I.

• Experiência numa empresa
nacional e internacional
• Oportunidades de
desenvolvimento pessoal
e profissional, networking
• Condições de trabalho
flexíveis
• Projetos disruptivos:
inovação, sustentabilidade,
responsabilidade social

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
O programa de trainees da EDP está desenhado
para nos desafiar e tirar da nossa zona de conforto,
ao mesmo tempo que investe em nós para que
tenhamos as skills e experiências necessárias
para crescer profissionalmente.
É oportunidade incrível, que não nos limita numa
caixinha, e que nos permite estar em contacto
com várias pessoas diferentes que nos ensinam
algo novo todos os dias.
Tamára Mangericão - EDP Trainee Program 2019

EN, ES

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional
● Programa de trainees
● Tese na empresa

O QUE FAZEMOS?

Como se candidatar?
www.edp.com/pt-pt/carreiras
recrutamento.edp@edp.com

A EDP é uma utility multinacional verticalmente integrada que, ao longo de mais de 40 anos de história,
tem vindo a cimentar uma posição relevante no panorama energético mundial, com presença
em 19 países, em 4 continentes. Conta com perto de 11.700 colaboradores e opera em toda a cadeia de
valor da eletricidade e na atividade de comercialização de gás, fornecendo energia a cerca
de 10 milhões de clientes. A sustentabilidade faz parte do seu ADN, sendo membro do Índice Dow Jones
de Sustentabilidade há 12 anos consecutivos.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O processo de recrutamento é personalizado,
tendo em consideração, o tipo de vaga à qual
o candidato se propõe. Compreende uma
candidatura, provas online e entrevista final,
podendo realizar-se em modo totalmente
online ou misto.
No Programa de Trainees o processo de
recrutamento é semelhante e totalmente online, em
que acresce um assessment center.

• Espirito colaborativo aliado
a aprendizagem contínua
• Foco nos resultados
• Proatividade, entusiasmo e energia
• Mentes disruptivas aliadas a Inovação
• Vontade de impactar o nosso negócio
e as nossas pessoas
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

POR FORÇA DO MAR DESDE 1936
Lisboa | Aveiro | Madeira | Porto | Setúbal | Sines | Ponta Delgada
www.ete.pt
501-1.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Gestão e Economia | Apoio a Cliente | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.ete.pt/pt/pessoas/trabalhar-no-grupo-ete
carreiras@ete.pt
+351 211 128 000

EY

FERPINTA

FERROVIAL SERVIÇOS

Building a Better Working World

Sonhamos o futuro

Lisboa | Porto
www.ey.com

Oliveira de Azeméis
ferpinta.pt

Soluções integrais para infraestruturas e
cidades
Lisboa | Porto
ferrovialservicos.pt

10.001+
Financeiro

201-500
Indústria e Engenharia

Direito e Impostos | Eng. e Indústria | Finanças
e Contabilidade | Gestão e Economia
EN

1.001-10.000
Indústria e Engenharia

Engenharia e Indústria | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas | Recursos Humanos
DE, EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.ferpinta.pt/index.php?cat=13
candidtura.fer@ferpinta.pt
+351 256 411 400

Como se candidatar?
www.experiencetheyellow.com
recrutamento.ey@pt.ey.com

Apoio a Cliente | Engenharia e
Indústria
EN, ES
● Programa de trainees

Como se candidatar?
ferrovialservicos.pt/pt/bolsa-de-emprego
rferrovial@ferrovial.com
+351 229 398 300

We are Fabamaq, the house of Game(r)s!
Are you up to our challenges?
Porto
www.fabamaq.com
51-200
Tecnologias de Informação
Arquitetura e Design | Engenharia e Indústria | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

Como se candidatar?
www.fabamaq.com
candidaturas@fabamaq.com
+351 224 091 939
Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
The technology that powers
Euronext financial markets.
Lisboa | Porto
www.euronext.com/en

51-200
21-50
Tecnologias de Informação

• Our internal culture,
which promotes employee
well-being through the
Wellnext program and
encourages CSR initiatives
• Seize opportunities with
flexible career paths in all
of their cross-border
departments
• Jump-start Career

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
I recommend Euronext as a great company
to work, to be challenged and pushed further.
You will always have a team behind you with great
skills and knowledge to help you develop
your expertise
Flávia da Silva - Business Analyst

Finanças e Contabilidade | T.I.
EN, FR

● Estágio internacional
● Estágio profissional

How to apply?
www.euronext.com/careers
prt_humanresources@euronext.com
+351 220 600 102

WHAT DO WE DO?
Euronext is the leading pan-European stock exchange which operates the
financial marketplaces of Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, Paris and
Oslo. As a technology provider, our tech centers are in Porto, Paris and the
Nordics, with expanded activity in the US and Asia. Euronext offers diverse
financial products and has a strong expertise providing technological
solutions that support its own markets, and design in-house SW
for other markets.
Manuel Bento - Euronext Technologies CEO

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

We have great opportunities for all types
of profiles ranging from IT, to Finance,
Central Functions and more!
During your recruitment process, you will have the
opportunity to (e)-meet your future manager and
HR to learn more about the role.
For some positions in IT, you can be invited to
complete a short coding test to demonstrate
your technical skills.

We look for motivated, hands-on candidates who
are keen to learn and to create. While you are not
required to be familiar with the financial markets,
you should be curious to learn more about the
stock exchange ecosystem. We value candidates
who dare to take initiatives, explore new areas of
expertise and share their ideas to make progress
with their team.
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Inspiring mobility
Santa Maria da Feira | Bragança | Nelas | Palmela |
São João da Madeira | Vouzela
www.faurecia.com
10.001+
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Finanças e Contabilidade |
Recursos Humanos | T.I.
DE, EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
careers.faurecia.com/job-offers?location=2196
recrutamento.pt@faurecia.com

FUJITSU

GEFCO

Shaping Tomorrow with You

Partners, unlimited
Lisboa | Oeiras | Mangualde | Palmela | Pombal |
Setúbal | Vila do Conde | Vila Franca de Xira
pt.gefco.net/pt

Lisboa | Braga
www.fujitsu.com/global
11.001-10.000
Serviços Partilhados

GENERIX GROUP | SERVICE
CENTER
Collaborate >> Accelerate
Matosinhos
www.generixgroup.com

201-500
Transportes e Logística

Apoio a Cliente | Marketing
e Vendas | T.I.
DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, RU, TR

501-1.000
Tecnologias de Informação

Eng. e Indústria | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | Recursos Humanos
EN, FR

Apoio a Cliente | Engenharia e
Indústria | T.I.
EN, FR

● Estágio profissional

Como se candidatar?
fujitsu.referrals.selectminds.com
portugalgdc.recruitment@ts.fujitsu.com
+351 217 244 444

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

Como se candidatar?
pt.gefco.net/pt/carreiras

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.generixgroup.com
generix.maia@generixgroup.com
+351 914 343 451

Working for a safer and a lighter car
Oliveira de Azeméis
www.gestampaveiro.pt
501-1.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Gestão e Economia | T.I.
DE, EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.gestampaveiro.pt/contacts.php
rh@pt.gestamp.com
+351 256 861 100
Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Lisboa | Porto | Aveiro
gfi.world/pt-pt
1.001-10.000
200+
Tecnologias de Informação
T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Programa de trainees
● Tese na empresa

Como se candidatar?
gfi.world/pt-pt/carreiras
careers@gfi.pt
+351 210 499 950

GROHE PORTUGAL

HANSA-FLEX

HIPOGES IBERIA

"Pure Freude an Wasser"

Sempre presente na óleo-hidráulica

Best Team, Best Tools, Best Solutions

Albergaria-a-Velha
www.grohe.pt

Leiria | Maia | Sintra
www.hansa-flex.pt

Lisboa | Porto
www.hipoges.com

501-1.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Finanças e
Contabilidade | Gestão e Economia | T.I.
DE, EN

11-50
Indústria e Engenharia

201-500
Financeiro

Apoio a Cliente | Engenharia e
Indústria | Marketing e Vendas
DE, EN, ES

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.grohe.pt/pt_pt/sobre-a-grohe/carreiras-nagrohe.html
drh-recrutamento.pt@grohe.com

Direito e Impostos | Eng. e Indústria |
Finanças e Contab. | Gestão e Economia
EN, ES
● Estágio profissional

Como se candidatar?
pt.linkedin.com/company/hansa-flexportugal
geral.pt@hansa-flex.com
+351 226 158 050

Como se candidatar?
www.hipoges.com/pt-pt/trabalha-connosco
pt.recruiting@hipoges.com
+351 213 136 030

Oeiras
grunenthal.pt
51-200
Serviços Partilhados
Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia
DE, EN, ES, FR, IT, NL
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.grunenthal.pt/pt-pt/empregos_e_carreira
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Passion for challenges, an
opportunity for innovation
Lisboa
www.gmv.com/pt

1.001-10.000
21-50
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Programa de trainees
● Tese na empresa

Como se candidatar?
gmv.csod.com/ux/ats/careersite/4/home?c=gmv
jobs@gmv.com

Oferecemos a oportunidade
de desenvolver o seu
talento, aptidões e
conhecimentos trabalhando
em equipas internacionais,
multidisciplinares e
participando em Projetos
inovadores num ambiente
descontraído, com horário
flexível e possibilidade de
trabalhar em remoto.

Na GMV abracei a oportunidade de iniciar
a minha carreira. Hoje sei que tive a melhor sorte
de sempre: estou numa empresa que considero
a minha segunda casa. Desde o ambiente,
à convivência com colegas, somos uma equipa,
uma família. Nada substitui a experiência
de trabalhar na GMV, a oportunidade de participar
em vários projetos e demonstrar o nosso mérito,
sem receio de aceitar novos desafios a cada dia.
Bruno Gonçalves - Intelligent Transport System

O QUE FAZEMOS?
Na GMV não há impossíveis. Se não existem soluções para o problema,
desenvolvemos uma nova!
Somos um grupo empresarial tecnológico que apresenta soluções em
diversos sectores: Aeronáutica, Espaço, Defesa, Banca e Finanças,
Saúde, Cibersegurança, Sistemas Inteligentes de Transporte,
Autopropulsão, Telecomunicações e TI.
Cristina Hernández - Talent Acquisition Manager

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Na GMV não te limitas a participar em algo
já construído, incluímos-te em toda a descoberta
e contribuis com as tuas ideias! A fase de seleção
é muito dinâmica: primeiro, uma entrevista para
te conhecer e onde poderás responder a desafios
técnicos, depois, damos-te a conhecer
o que fazemos em detalhe, focando nos teus
interesses para que toda a experiência
e integração sejam ótimas!

Procuramos talento que nos acompanhe
no caminho do crescimento e inovação.
Queremos pessoas com o ADN GMV, curiosas,
inquietas, sedentas de conhecimento e que
contribuam para o bom ambiente de trabalho
para que, juntos, possamos ir mais longe.
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Formação contínua.
Amplo portfólio de benefícios:
atividades desportivas,
manutenção de bicicletas,
mindfulness, massagem
laboral, consultas médicas,
seguros, equipamento e
comunicações móveis, jogos,
bar com refeições económicas
e fruta.

Insurance Knowledge
Porto | Lisboa
i2s.pt

201-500
21-50
Tecnologias de Informação
T.I.
EN, ES, FR

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional
● Programa de trainees
● Tese na empresa

A i2S é uma software house com clientes de referência nacional e
internacional, com mais de 30 anos de atividade dedicada à indústria
seguradora. A nossa equipa está no centro do sucesso i2S, tornando-a
líder de mercado em Portugal e o desafio é claro: continuar a crescer para
desenvolver soluções tecnologicamente avançadas que criam valor
para o negócio.
Marco Perestrelo - CTO

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Tratamos de forma justa todas as pessoas e
recrutamos, selecionamos, formamos
e remuneramos com base na experiência,
no mérito e noutros critérios profissionais.
Consideramos todas as pessoas de igual forma
quando surgem oportunidades de recrutamento,
selecionando com base na qualificação
e experiência demonstradas.

• Apaixonado pelo que faz
• Entusiasta pelo trabalho em equipa
• Promotor de honestidade, integridade
e confiança
• Promotor da comunicação e transparência
• Focado na entrega ao cliente com qualidade
e excelência
• Recetivo à mudança e à inovação
• Curioso para aprender sempre mais

PT não obrigatório

Colaborar na i2S é como pertencer a uma equipa
de super heróis em que cada um usa os seus
super poderes para atingir objetivos. Sentimos que
o contributo de cada um é realmente importante,
passamos por “batalhas” e desafios tecnológicos
que fomentam a cooperação e a partilha de
conhecimento. Motivação e superação
fazem-nos crescer!
Filipe Conceição - Software Engineer

O QUE FAZEMOS?

Como se candidatar?
i2s.pt/pt-pt/carreiras/oportunidades
jobs@i2s.pt
+351 228 340 400

Áreas profissionais mais procuradas

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Powering the world of work
Lisboa | Vila Nova de Gaia
www.hays.pt
51-200
Recursos Humanos
Ciências Sociais | Gestão e Economia | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos
EN, ES
● Programa de trainees

Como se candidatar?
pt.hays-careers.com
recursoshumanos@hays.pt

HITACHI SOLUTIONS

HOLMES PLACE

HRB SOLUTIONS

Inspire the next

Making health and fitness enjoyable
Oeiras | Aveiro | Braga | Cascais | Coimbra |
Lisboa | Porto | Sintra | Vila Nova de Gaia
www.holmesplace.com/pt/pt

Criamos soluções com valor

Porto
www.hitachi-solutions.co.uk
11-50
Tecnologias de Informação
Finanças e Contabilidade | Gestão e
Economia | T.I.
EN

501-1.000
Saúde

11-50
Tecnologias de Informação
Finanças e Contabilidade | Gestão e
Economia | Marketing e Vendas | T.I.
EN, FR

Apoio a Cliente | Marketing e Vendas |
Saúde e Farmácia
EN

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
careers.smartrecruiters.com/HitachiSolutions/europe
recruitment@hitachisolutions.com
+351 917 864 961

Lisboa
www.hrbsolutions.eu

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.holmesplace.com/pt/pt/carreiras
tania.ferreira@holmesplace.pt
+351 210 414 090

Como se candidatar?
www.hrbsolutions.eu/ofertas-de-emprego
lisbon.office@hrbsolutions.eu

Não há casa como a nossa!
Loures | Amadora | Braga | Loulé | Matosinhos
www.ikea.com/pt
1.001-10.000
Retalho e Comércio
Apoio a Cliente | Gestão e Economia | Marketing e Vendas |
Turismo e Hotelaria
EN

Como se candidatar?
www.ikea.com/pt/pt/this-is-ikea/work-with-us		
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Pessoas com Soluções
Braga | Funchal | Leiria | Lisboa | Porto
www.incentea.com
201-500
Tecnologias de Informação
Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia | T.I.
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.incentea.com/pt/pessoas			

INOWEISER

ITIM

JPM INDÚSTRIA

An Experts Ecosystem!

adding retail value

Tecnologia para a Indústria

Lisboa
www.inoweiser.com

Matosinhos
www.profimetrics.com

Vale de Cambra
www.jpm.pt/pt/inicio

51-200
Tecnologias de Informação

51-200
Tecnologias de Informação

51-200
Indústria e Engenharia

T.I.

T.I.
EN
● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.inoweiser.com/careers
talents@inoweiser.com

Engenharia e Indústria

EN

EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.jpm.pt/pt/carreiras
emprego@jpm.pt
+351 912 000 000

Como se candidatar?
www.profimetrics.com/careers
hr_iberia@itim.com
+351 221 913 540

The power behind your mission.
São João da Madeira | Braga | Lisboa
www.johnsoncontrols.com
51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN
● Estágio curricular

Como se candidatar?
johnsoncontrols.com/careers
bts-portugal-hr@jci.com
+351 256 002 007
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
#morethanajob
Aveiro | Braga | Bragança | Castelo Branco |
Coimbra | Évora | Faro | Funchal | Leiria | Lisboa |
Ponta Delgada | Porto | Santarém | Setúbal |
Viana do Castelo | Vila Real | Viseu
www.inditexcareers.com
10.001+
Retalho e Comércio
Apoio a Cliente | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas

Cada uma das pessoas
que fazem parte da Inditex
é importante para o nosso
sucesso. Estamos em
constante evolução e,
desde as nossas origens,
a promoção interna das
nossas equipas tem sido
crucial para continuarmos
a crescer juntos.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Somos eficazes. Conseguimos idealizar, desenhar,
produzir e distribuir um artigo em três semanas.
Contamos com a melhor equipa, e o talento interno
é a nossa maior vantagem! Com programas como
o Intalent ou Inditex Go! identificamos o potencial
e os interesses das nossas equipas e oferecemos
oportunidades para desenvolver a sua carreira
connosco.

EN, ES

O QUE FAZEMOS?
Somos aquilo que vestes para ir trabalhar, aquilo com que decides
decorar a tua vida, o que escolhes para aquela ocasião especial.
O trabalho de equipa, a inquietação, a diversidade, a sustentabilidade,
a criatividade e a humildade movem as mais de 174.000 pessoas que
fazem parte do grupo Inditex.
João Antunes - Head of Talent Acquisition Inditex Portugal

Como se candidatar?
www.inditexcareers.com
+351 213 183 900

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Mostra-nos quem realmente és, o que te
apaixona e o que te torna único. Sê tu mesmo e
tudo vai correr bem. O que queres saber sobre
nós? E sobre o posto de trabalho? As tuas
responsabilidades? A equipa? Pergunta sem
receio! É o teu momento.
Inscreve-te em www.inditexcareers.com.

Flexibilidade, motivação, dinamismo, criatividade,
energia, proatividade... Diz-te alguma coisa?
Há diferentes caminhos que poderás percorrer
no teu desenvolvimento profissional connosco e
sem dúvida que um bom começo para todos eles
é a loja. Talvez este seja o início da tua carreira
profissional na Inditex.

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis

TALENT PORTUGAL_51

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Lança a tua carreira internacional
Lisboa | Porto
inovcontacto.pt

201-500
Administração Pública
Ciências Exatas | Engenharia e Indústria |
Gestão e Economia | T.I.

Estágios internacionais
remunerados de 6 a 9 meses
em entidades de topo,
em qualquer país do mundo,
adaptados ao perfil dos
candidatos. 1600€ a 1700€
líquidos (bolsa de estágio,
subsídio de alojamento),
seguro e viagens
de ida e volta.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Esta experiência preparou-me profissionalmente
nas vertentes técnica e comportamental.
Em São Francisco fui acompanhada por
profissionais de referência, desafiada a adaptar-me
a um meio distinto em tempo reduzido, saltar fora
da zona de conforto e arriscar, ao mesmo tempo
que pude expandir a minha rede de contactos e
conhecimentos.
Patrícia Romeiras - C23 | LBC | São Francisco, EUA

DE, EN, ES, FR, IT, NL, RU, ZH

● Estágio internacional

Como se candidatar?
inovcontacto.pt
inovcontacto@portugalglobal.pt
+351 808 214 214

O QUE FAZEMOS?
O programa INOV Contacto - Estágios Internacionais, promovido
pela AICEP Portugal Global, dá a oportunidade a cerca de 200 jovens
residentes em Portugal de lançarem as suas carreiras internacionais,
em empresas e organizações altamente competitivas.
Em 23 anos já foram realizados quase 6 mil estágios, em cerca de 1.300
entidades em mais de 80 países espalhados por todo o mundo
Maria João Bobone - Diretora do Programa INOV Contacto

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O recrutamento está dividido em 3 fases.
A primeira, de pré-selecção das candidaturas.
A segunda, de testes online presenciais
e entrevistas em grupo e individuais.
E a última, é a do Matching entre o teu perfil
e o da entidade. Se ultrapassares todas estas
fases irás receber um convite
para integrares o programa.

Jovens licenciados até aos 29 anos, que devem ter
comprovativo do nível de Inglês. Têm de ser NEET
quando aceitam o convite formal para integrar o
programa. Mas, acima de tudo, devem ter espírito
de aventura para aceitar o destino e entidade de
estágio escolhida pelo INOV Contacto e motivação
para desenvolver uma carreira internacional.
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
Better together
Beja | Caldas da Rainha | Castelo Branco |
Coimbra | Lisboa | Porto
www.intelcia.com

10.001+
Apoio a Cliente

Integration in an international
and multidisciplinary
environment, in a solid and
challenging company, focused
on professional and personal
development, in which team
spirit, diversity, and tolerance
are the pillars our identity.

Apoio a Cliente | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos | T.I.

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
It’s been 1 year since I joined Intelcia as a trainer
at the start of the first project. It was necessary
to create everything at the level of training and
then develop this content for training groups and
individuals. I grew up and developed in this very
diverse field. I was welcomed and integrated and
now I’m part of the great Intelcia family.
Marie-France - Trainer

DE, EN, ES, FR, IT

WHAT DO WE DO?
Created 20 years ago in Morocco and driven by a strong ambition,
the Group has rapidly expanded its geographical presence and activities
to support its clients in all their outsourcing operations in order to enable
them to better focus on their core business and challenges.
Intelcia’s know-how is derived from its ability to combine talents,
technologies and processes to offer a tailor-made service and skills that
meet international standards.
Carla Marques - Country Manager

How to apply?
careers.intelcia.com
recrutamento.portugal@intelcia.com
+351 210 523 928

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

Our selection processes include curricular
screening, application of tests, assessments
and interviews.
During this process you will get to know the
company and the challenges and opportunities
that we propose.
Are you IN?

In addition to the technical and linguistic
components, we seek talnet that is willing to
embrace new challenges, motivated by diversity,
who show good communication skills, who believe
in Intelcia’s project and, above all, who have
passion for what they do.

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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We're doing IT together
Lisboa | Porto | Aveiro | Braga | Coimbra | Leiria | Viseu
integer.pt
201-500
51-200
Tecnologias de Informação
T.I. | Recursos Humanos
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.linkedin.com/showcase/vagas-integerconsulting-jumpin
jobs@integer.pt
+351 210 107 476

JUMIA

JUPITER LISBOA HOTEL

KICKS

100% Africa 100% Internet

Lisboa é história, é cultura, é lazer, é saudade,
é viagem, é regresso…
Lisboa
www.jupiterlisboahotel.com

WE LIVE KICKS!
Porto | Braga | C. Branco | Coimbra | Faro | Funchal |
Lisboa | Santarém | Setúbal | V. do Castelo | Viseu
www.kicks.pt

Porto
group.jumia.com
201-500
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia | Recursos Humanos | T.I.
EN

51-200
Retalho e Comércio

51-200
21-50
Turismo e Hotelaria
Turismo e Hotelaria

Finanças e Contabilidade | Gestão e
Economia | Marketing e Vendas
EN, ES, FR

EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

Como se candidatar?
group.jumia.com/careers-in/porto
joinptc@jumia.com
+351 224 088 619

● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
recrutamento.lisboa@jupiterhotelgroup.com

Como se candidatar?
www.kicks.pt/index.php?route=common/workwithus
recrutamento@kicks.pt
+351 229 016 000

We Make IT
Lisboa | Porto | Leiria | Ilha Terceira
www.kcsit.pt
201-500
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN, FR
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.kcsit.pt/pt/carreiras
talentos@kcsit.pt
+351 213 174 164
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?

Angra do Heroísmo | Lisboa | Oeiras | Porto
www.joyn-group.com

201-500
21-50
Tecnologias de Informação
Ciências Exatas | Engenharia e Indústria |
Marketing e Vendas | T.I.
EN, FR
● Estágio profissional
● Programa de trainees
● Tese na empresa

Como se candidatar?
Visita o site de cada empresa (DocDigitizer,
Evolut.green, Fyld, Growin, Infosistema,
Theros e UnikSystem) e candidata-te.

Baseamo-nos numa
cultura de transparência,
equidade, cooperação,
honestidade e justiça.
Nas 7 empresas
do grupo, há várias
oportunidades de emprego
para áreas de desenvolvimento
de software (diversas
tecnologias) e áreas
de suporte.

Trabalhar aqui significa fazer parte de uma equipa
que está sempre pronta para me ajudar e na qual
a minha opinião é tida em consideração! Aqui
estamos sempre a aprender, algo que é resultado
dos projetos desafiantes em que estamos
envolvidos e do nosso espírito de equipa e partilha.
IT Consultant

O QUE FAZEMOS?
Cada empresa do grupo tem o seu expertise: Growin e Fyld são
consultoras que prestam de serviços de TI, em regime de outsourcing e
nearshore; Infosistema faz Consultoria e desenvolvimento de software;
Evolut.green comercializa produtos de Mobilidade Elétrica; Uniksystem
foca-se em Recursos Humanos, Compliance e Legislação Financeira;
DocDigitizer desenvolve tecnologias de automação inteligente.
Gonçalo Caeiro - CEO & Co-founder

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O processo de recrutamento varia entre empresas
no Grupo JOYN. Há etapas comuns, tais como:
1.ª entrevista, onde são abordadas questões como
motivações, capacidades técnicas e humanas,
expetativas salariais e disponibilidade; realização
de um exercício para aferição de conhecimentos;
2.ª entrevista; e por fim pode ser apresentada
uma proposta contratual.

Procuramos pessoas motivadas,
com um forte sentido de responsabilidade
e resiliência, e vontade de trabalhar em equipa.
As pessoas do grupo JOYN são empáticas,
descontraídas, têm um pensamento estratégico,
são capazes de receber e dar críticas construtivas,
e conseguem acompanhar o ritmo acelerado do
negócio. Trabalhamos em conjunto para construir
um mundo melhor através da tecnologia.
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Oferecemos a possibilidade
de conhecer uma realidade de
constante inovação
e desenvolvimento,
de permanente evolução
de conhecimentos,
a aprendizagem com
excelentes profissionais e,
assim, potenciar
o desenvolvimento
de hard e soft skills.

Oliveira de Azeméis | Vila do Conde
www.lactogal.pt

1.001-10.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Gestão
e Economia | T.I.
EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

O meu estágio na Lactogal está a ser muito
enriquecedor, a nível profissional e pessoal,
onde tive a oportunidade de trabalhar
e aprender com profissionais de diferentes áreas.
Uma primeira experiência de trabalho muito
completa, num ambiente dinâmico
e de melhoria constante, que me proporcionou
um desenvolvimento das minhas
competências e conhecimentos.
P. Diniz - Estágiário 2019/2020

O QUE FAZEMOS?
Somos uma Empresa empenhada em produzir alimentos
com os mais altos padrões de qualidade. Mais do que produtos,
procuramos inovações capazes de responder às necessidades das
pessoas e ajudá-las nas suas vidas.
Trabalhamos para o bem-estar através da alimentação.

Como se candidatar?
www.lactogal.pt		
+351 226 070 000

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O recrutamento integra diferentes etapas, para
conhecer o candidato em diferentes perspetivas,
garantindo o alinhamento dos perfis com as
funções existentes na empresa. Rigor, clareza
e transparência caracterizam o nosso processo
sempre com o objetivo de conseguir que as
expectativas do candidato se concretizem,
quando nosso colaborador.

Procuramos atrair jovens empenhados, com
ambição, dinâmicos, com vontade de aprender,
gosto pelo trabalho em equipa, maturidade
emocional, flexibilidade, rigor e proatividade.

Áreas profissionais mais procuradas

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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KLC

KLOG

Indústria de Transformação de Plásticos

Our passion drives us to new challenges

Marinha Grande
www.klc.pt

Maia | Mealhada | Vila Franca de Xira
www.klog.pt/pt

51-200
Indústria e Engenharia

KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS

51-200
Transportes e Logística

Engenharia e Indústria | Marketing e
Vendas
EN
● Estágio profissional

Giving Shape to Ideas
Coimbra | Faro | Loures | Porto
www.konicaminolta.com/pt-pt/index.html
201-500
Tecnologias de Informação

Eng. e Indústria | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | Marketing e Vendas
DE, EN, ES
● Estágio profissional

Apoio a Cliente | Engenharia e
Indústria | Gestão e Economia | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.klc.pt/pt-pt/talento/join-us/
recrutamento@klc.pt

Como se candidatar?
www.klog.pt/logistics/pt/jobs.php
recrutamento@klog.pt
+351 220 997 801

Como se candidatar?
www.konicaminolta.pt/pt-pt/carreira/
trabalhar-na-konica-minolta
recrutamento@konicaminolta.pt
+351 219 492 000

LEROY MERLIN

LINDE GLOBAL SERVICES

LIVE JOBS - VIDEO INTERVIEWING

Constrói o teu futuro connosco!
Braga | Porto | Aveiro | Leiria | Santarém | Amadora |
Sintra | Almada | Évora | Albufeira | +40
www.leroymerlin.pt

Are you ready to take the lead?

Attract your best talent, using our screening
video interview software
Lisboa
livejobs.pt/pt

1.001-10.000
200+
Retalho e Comércio
Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia | Marketing e Vendas | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Maia
www.linde.com/en

1-10
Recursos Humanos

51-200
51-200
Serviços Partilhados
Engenharia e Indústria

Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia | Marketing e Vendas | T.I.
DE, EN, ES, FR, IT, SV

CS, EN, ES, FR, NL, PL

● Programa de trainees

Como se candidatar?
recrutamento.leroymerlin.pt/oportunidades

Como se candidatar?
www.lindecareers.com/en/index.html
lgsphiring@linde.com

Como se candidatar?
livejobs.pt/pt/search
livejobs@livejobs.pt
+351 910 604 170

Albufeira | Amadora | Braga | Cascais | Coimbra | Faro | Leiria | Lisboa |
Matosinhos | Oeiras | Palmela | Torres Novas | Vila Nova de Gaia
www.makro.pt
1.001-10.000
21-50
Retalho e Comércio
Apoio a Cliente | Gestão e Economia | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos
DE, EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio internacional
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
metro.taleo.net/careersection		
+351 214 246 500
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Powering the future of work is humanly possible
Lisboa | Leiria | Porto
www.manpowergroup.pt
10.001+
Recursos Humanos
Recursos Humanos | T.I.
DE, EN, ES, FR, IT

Como se candidatar?
manpowergroup.pt/pt/pagina/34/experis
info@manpowergroup.pt
+351 300 032 623

MARTIFER GRUPO

MECWIDE

METALLIK

Contratamos atitudes!

WORK HARD, HAVE FUN, NO DRAMA!

Aveiro | Lisboa | Oliveira de Frades | V. do Castelo
www.martifer.com

Barcelos | Sines
www.mecwide.com

Excellence in Metal
Espinho | Santa Maria da Feira | São João da
Madeira | Vila Nova de Gaia
metallik.eu

1.001-10.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia
EN, ES, FR
● Programa de trainees

11-50
1-5
Indústria e Engenharia

1.001-10.000
51-200
Indústria e Engenharia

Engenharia e Indústria

Mkt e Vendas | Eng. e Indústria | Finanças
e Contabilidade | Gestão e Economia
EN, ES, FR, NL

EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.martifer.com/en/career
+351 232 767 700

Como se candidatar?
www.mecwide.com/carreiras
recrutamento@mecwide.com
+351 253 837 501

Como se candidatar?
info@metallik.eu
+351 938 388 219

METALOGALVA

MINDERA

MOTA-ENGIL GROUP

Engenharia e Proteção do Aço

We use technology to build products we are
proud of, with people we love.
Porto | Coimbra | Ílhavo
mindera.com

A world of inspiration!

Trofa
metalogalva.pt
501-1.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Gestão e Economia |
Secretariado e Administração | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.vigent.pt/pessoas
recrutamento@vigent.pt
+351 252 103 604
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201-500
Tecnologias de Informação

Lisboa | Porto
www.mota-engil.com
10.001+
Imobiliário e Construção
Engenharia e Indústria | Finanças e
Contabilidade | Gestão e Economia
EN, ES, FR, PL

T.I.
EN
● Estágio curricular
● Programa de trainees

Como se candidatar?
mindera.com/#we-are-hiring
scout@mindera.com

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
careers.mota-engil.com
+351 225 190 300

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Lisboa
www.milestone.pt
51-200
Tecnologias de Informação
Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Programa de trainees

Como se candidatar?
milestone.pt/carreiras
careers@milestone.pt
+351 214 710 646			

Partilhamos a sua visão do futuro

Lisboa | Porto | Albufeira | Alcanena | Bragança | Chaves | Estarreja |
Lamego | Leiria | Loulé | Pombal | Santarém | Seixal | Viseu | +4
www.moneris.pt
201-500
Serviços Partilhados
Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia |
Recursos Humanos | T.I.
DE, EN, ES, FR
⃝ Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.moneris.pt/carreiras
recursos.humanos@moneris.pt
+351 210 316 400

Todos os trabalhos são importantes
Águeda | Batalha | Lisboa | Marinha Grande | Porto
www.multipessoal.pt
1.001-10.000
200+
Recursos Humanos
Apoio a Cliente | Engenharia e Indústria | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Tese na empresa

Como se candidatar?
emprego.multipessoal.pt
recrutamento@multipessoal.pt		

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Welcome to brighter
Lisboa | Porto
www.mercer.pt

201-500
Financeiro
Ciências Exatas | Engenharia e Indústria |
Finanças e Contabilidade | Gestão
e Economia

Não procures mais.
Mercer has it all!
Já imaginaste trabalhar com
um propósito definido,
ter contactos com mercados
internacionais, coaching
na construção da tua carreira
e trabalhar de casa?
Tudo isto numa equipa jovem,
dinâmica e informal.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
O que torna a Mercer um local especial
para trabalhar é operarmos com vista a atingir
os objectivos de forma rigorosa e,
ao mesmo tempo, desenvolver as competências
técnicas e relacionais das nossas pessoas,
num ambiente onde a flexibilidade,
empatia e diversidade de conhecimentos
e culturas são a norma. Aqui, todos temos voz.
Andreia Rodrigues - Mercer Senior Investment
Analyst

DE, EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.mercer.pt/mercer-careers.html
recrutamento.pt@mercer.com
+351 213 113 775

O QUE FAZEMOS?
A Mercer dedica-se a co-construir futuros mais brilhantes, através da
redefinição do mundo do trabalho, da melhoria dos resultados em
pensões e investimento e da promoção da saúde e bem-estar das
pessoas. A Mercer tem mais de 25,000 colaboradores em 44 países
e opera em mais de 130 países. Em Portugal desde 1993, a Mercer
conta com uma equipa com mais de 480 profissionais que desenvolvem
soluções para os desafios específicos dos seus clientes.
Sónia Lara Nunes - Head of People Team

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O nosso processo de recrutamento é adaptado
de acordo com a função ou área em causa.
Algumas das fases que aplicamos são:
Testes Numéricos, Role Play, Business Case
e entrevistas pessoais. Valorizamos a comunicação
permanente com o candidato, garantindo
transparência e feedback atempado.

Valorizamos a diversidade e recrutamos jovens
de diferentes backgrounds académicos.
Procuramos perfis analíticos, direcionados para
a atenção ao detalhe, qualidade do serviço e
satisfação do cliente. Jovens dinâmicos, criativos,
que valorizem o trabalho em equipa e que estejam
alinhados com a nossa cultura e valores.
A Mercer está à tua espera!
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
A home for your passion
Porto | Lisboa
www.msg-life.pt/en

11-50
Tecnologias de Informação
T.I.
DE, EN, ES

● Estágio curricular
● Estágio internacional
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.linkedin.com/company/msg-life-iberia/jobs
careers.pt@msg-life.com
+351 223 203 110

• Projetos internacionais
profissionalmente
desafiantes.
• Integração em equipa
ágil e multifuncional.
• Remuneração competitiva.
• Flexibilidade no local
de trabalho.
• Horário de trabalho flexível.
• Equilíbrio entre a vida
profissional e familiar.

Pessoas. Compromisso. Abertura. Estes são os
principais pilares da msg life Ibeira.
Estar nesta equipa desde o início é um privilégio,
pois crescemos em conjunto - percebi a sua
cultura e tenho também passado os seus
princípios a quem cá chega. No final do dia, para
além do sentimento de dever cumprido, ficam as
amizades pelas experiências partilhadas.
Márcio Marques - Tech Lead

O QUE FAZEMOS?
A msg life é uma empresa líder em software e consultoria para as companhias de seguros.
Na msg life Iberia, somos uma equipa entusiasta com um ambiente de trabalho desafiante
e orientado para o crescimento. Distingue-nos a fluidez de comunicação e o forte investimento
na aprendizagem e crescimento dos nossos colaboradores. Com uma equipa multifuncional e coesa,
aprendemos e crescemos juntos.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Habitualmente divulgamos as nossas ofertas
nas redes sociais. Analisamos as candidaturas
recebidas, convidamos os perfis mais ajustados
ao que procuramos para uma breve conversa individual e com a equipa. Depois destas sessões,
convidamos a integrar a equipa por um dia e,
a partir daí, estão reunidas as condições para
confirmarmos se há mútuo interesse.

Acreditamos em pessoas com atitude.
Numa equipa onde a colaboração e a fluidez
de comunicação são fatores distintivos,
valorizamos quem se destaque pela capacidade
de relacionamento interpessoal, espírito de equipa
e flexibilidade de mindset.
Na msg life, valorizamos diferentes experiências,
respeitamos e confiamos no trabalho da nossa
equipa. Por isso, partilhamos responsabilidades
e conquistas.
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

MYPARTNER

NATIXIS

NETGÓCIO

Today. Tomorrow. Together

The Natixis Innovation Hub going way
beyond banking.
Porto
www.natixis.com

Reach the world

Matosinhos | Lisboa
www.mypartner.pt
51-200
Tecnologias de Informação

501-1.000
Financeiro

T.I. | Gestão e Economia

Guimarães
www.netgocio.pt/pt
11-50
Tecnologias de Informação

200+

Direito e Impostos | Finanças e
Contabilidade | Gestão e Economia | T.I.
EN, FR

EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.mypartner.pt/pt/Applications/Create
dvinhas@mypartner.pt
+351 919 052 315

● Programa de trainees
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.natixis.com/natixis/jcms/tki_5051/en/careers
talent.porto@natixis.com
+351 221 203 000

Marketing e Vendas | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.netgocio.pt/pt/carreira.php
recrutamento@netgocio.pt
+351 253 519 421

Invest in your future
Lisboa | Oeiras
www.nordea.lu/en/professional
10.001+
Financeiro
Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio internacional

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.nordea.lu/en/professional/careers

NORS
We Know How
Almada | Braga | Bragança | Faro | Guimarães |
Leiria | Lisboa | Maia | Porto | Santarém | Seixal |
Setúbal | Vila do Conde | Vila Nova de Gaia
www.nors.com/pt
1.001-10.000
Transportes e Logística

OLISIPO

Há mais em nós

connecting iT people

Lisboa | Porto
www.nos.pt

Lisboa | Aveiro | Porto
www.olisipo.pt

1.001-10.000
Utilities e Telecomunicações

Apoio a Cliente | Engenharia e Indústria |
Gestão e Economia | Marketing e Vendas
EN
● Estágio de verão
● Estágio profissional
● Programa de trainees

PT não obrigatório

201-500
Tecnologias de Informação

Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia | Marketing e Vendas | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.nors.com/pt/pessoas/trabalhar-na-nors
recrutamento@nors.com

Áreas profissionais mais procuradas

NOS

● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.nos.pt/institucional/PT/Carreiras/junta-te-a-nos/
Paginas/NOS-Alfa-lp.aspx
recrutamento@nos.pt

PT obrigatório

Recursos Humanos | T.I.
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.olisipo.pt/jobs
recrutamento@olisipo.pt
+351 217 983 100

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
At Nestlé, we invest in our
employees providing them
daily learning opportunities
and different challenges.
We develop programs that
allow young people to contact
with business environment
and live the reality of
a multinational company.

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?
We appreciate young people with initiative,
teamwork abilities and willingness to make the
difference contributing to the Company’s success.
Creativity, good communication skills and
problem solving are some of the soft skills we look
for in our candidates.
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WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
I am proud to work for Nespresso. It can be seen
as an advertised sentence, but it is real! It is a pride
not only because of the brand and the values it
reflects, but because of Nespresso’s team. Local
and international. Young, dinamic and united team.
I’m enjoying every single day.
Hélia Duarte - Public Relations & Events Specialist
| Nespresso

WHAT DO WE DO?
As the world’s largest Food and Beverage Company, we contribute to
people’s nutrition, health, and wellness, providing high-quality products for
all life stages. Our aim is to enhance the quality of life and contribute to a
healthier future.
Maria do Rosário Vilhena - Head of HR

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
At NBS Lisbon, we offer a
multicultural environment.
Reflecting our belief that
people are our most
important adding value, we
are conducted by our PRIDE
behaviors – Passion, Reliability,
Improvement, Discipline and
Excellence.

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
I joined NBS Lisbon, DSM in 2017 and was fortunate
enough to help build what is today the Content Factory
along with a very united and diverse team. Being in
this team allowed me to be involved in many projects
with a global reach and partner with people from
different cultures. I was recently given the opportunity
to take on a leadership role which is an amazing
challenge. NBS pushes people to grow and rewards
self-development #ProudToPlayMyPart
Sandy Costa - Content Factory Supervisor (Digital
& Social Media | DSM) Management (O2C)

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

WHAT DO WE DO?

We’re looking for people with a service orientation
mindset, who are passionate about their work,
their colleagues, the people they serve and the
organization they work for. We value a continuous
improvement mindset, reliability, open-mindedness
and the ability to work as a valued member
of a multi-cultural team. We work in a global
organization where English is mandatory.

At Nestlé Global Business Services, we’ve been providing services to the
world’s largest food and beverage company for over 10 years. Our shared
services center in Lisbon, the newest center in our network, has been
operational since 2017, and is experiencing a strong phase of growth. Our
strong commitment to deliver world-class services means many exciting
new opportunities await you.
Luís Cardoso - NBS Lisbon Center Head

Oeiras
emprego.nestle.pt

RECRUITMENT PROCESS
Nestlé is a Human Company and is convinced
that it is in People that lies its strength and that
nothing can be achieved without its commitment
and its energy, which makes People our most
important asset.
We have a lot of excitement opportunities
waiting for you!

1.001-10.000
Bens de Consumo
Engenharia e Indústria | Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia | Marketing e Vendas
DE, EN, ES, FR, IT, NL
● Estágio curricular ● Estágio de verão ● Estágio profissional ● Programa de trainee ● Tese na empresa

How to apply? pt.jobs.nestle.com

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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És um aficionado pelas TI? Então esta oportunidade é para ti?
Lisboa | Porto
www.novabase.pt/pt
1.001-10.000
Tecnologias de Informação
T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.novabase.pt/pt/dp/oportunidades
academy@novabase.pt
+351 213 836 300

Inspired by water
Aveiro
www.oli-world.com
201-500
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.oli-world.com/pt/empresa/trabalhe-connosco/
recrutamento@oli-world.com
+351 234 300 200

ONYRIA
Life Dreamed by Onyria
Cascais | Lisboa | Troia
www.onyriaresorts.com
201-500
Turismo e Hotelaria
Turismo e Hotelaria
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
rh@onyriaresorts.com
+351 214 860 141
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PESTANA HOTEL GROUP
Time to be one!
Lisboa | Cascais | Crato | Évora | Faro | Funchal |
Guimarães | Horta | Funchal | Portimão |
Albufeira | Porto | Viseu | Porto Santo | +17
www.pestana.com/pt
1.001-10.000
Turismo e Hotelaria

PETROTEC GROUP
Innovation You Can Trust
Guimarães | Seixal
www.petrotec.pt
1.001-10.000
Indústria e Engenharia

Gestão e Economia | Marketing e
Vendas | T.I. | Turismo e Hotelaria
DE, EN, ES, FR, GR
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional
● Programa de trainees
● Tese na empresa

Como se candidatar?
careers.pestanagroup.com
+351 218 442 001

Engenharia e Indústria | T.I.
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.petrotec.pt/recursos-humanos/
recrutamento.aspx
careers@petrotec.com

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Lisboa | Porto
www.passio-consulting.com
51-200
Tecnologias de Informação
T.I.
DE, EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.passio-consulting.com/career
jobs@passio-consulting.com
+351 217 582 079

PHC SOFTWARE
Business at Speed
Oeiras | Porto
phcsoftware.com
51-200
Tecnologias de Informação
T.I. | Apoio a Cliente | Finanças e
Contabilidade | Marketing e Vendas
ES
● Estágio curricular
● Estágio profissional

PINTO & CRUZ

PINTO BRASIL GRUPO

O MUNDO MOVE-NOS
Porto | Bragança | Funchal | Lisboa | Loulé |
Ourique | Ponta Delgada | Portimão | Seixal |
Torres Vedras | Vagos | Viana do Castelo
www.pintocruz.pt/pt
501-1.000
Indústria e Engenharia

The Excellence of your Business
Guimarães | Santa Maria da Feira
pintobrasil-group.com
501-1.000
51-200
Indústria e Engenharia

Apoio a Cliente | Eng. e Indústria | Marketing e
Vendas | Secretariado e Administração
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Engenharia e Indústria | Finanças e
Contabilidade | Gestão e Economia | T.I.
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional
● Programa de trainees
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.phcsoftware.com/carreiras
careers@phcsoftware.com
+351 214 724 340

Como se candidatar?
www.pintocruz.pt/pt/pessoas-93
rh@pintocruz.pt
+351 226 150 500

Como se candidatar?
pintobrasil-group.com/pessoas
recrutamento@pintobrasil.pt
+351 253 479 240

PLMJ ADVOGADOS

PRESENT TECHNOLOGIES

GRUPO PRIMOR

Transformative Legal Experts

We are Present because We Care

We make it together

Lisboa | Faro | Porto
www.plmj.com/pt

Coimbra | Porto | Sertã
www.present-technologies.com

Vila Nova de Famalicão
grupoprimor.pt

201-500
Legal
Direito e Impostos
EN, FR, GR, IT
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.plmj.com/pt/sobre-nos/talento
/candidate-se
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51-200
Tecnologias de Informação

501-1.000
Indústria e Engenharia

Engenharia e Indústria | T.I.

Ciências Exatas | Engenharia e Indústria |
Finanças e Contabilidade | Mkt e Vendas

EN
● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.present-technologies.com/careers
careers@present-technologies.com
+351 239 781 834

Como se candidatar?
grupoprimor.pt/pessoas
+351 252 308 900

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Always One Step Ahead
Lisboa | Porto
www.primeit.pt
1.001-10.000
200+
Tecnologias de Informação
T.I. | Gestão e Economia | Recursos Humanos
DE, EN, ES, FR
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.primeit.pt/carreiras
rh@primeit.pt

PROEF

PROLOGICA

PTC GROUP

Driving Change Together

Empowering People

Engineering & IT Experts

Lisboa | Porto | Trofa
www.proefgroup.com/pt

Lisboa | São João da Madeira
www.prologica.pt

Oliveira de Azeméis | Lisboa
www.ptcgroup.com.pt/pt

1.001-10.000
Utilities e Telecomunicações

11-50
21-50
Tecnologias de Informação

Eng. e Indústria | Gestão e Economia |
Secretariado e Administração | T.I.
DE, EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.proefgroup.com/pt/bolsa-de-emprego
candidaturas@proef.com
+351 252 400 610

51-200
Tecnologias de Informação

Marketing e Vendas | Saúde e
Farmácia | T.I.
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

T.I. | Engenharia e Indústria
EN, FR

● Estágio profissional
● Programa de trainees

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
ptcgroup.key.work/jobs
+351 256 042 872

Como se candidatar?
www.prologica.pt/careers
careers@prologica.pt
+351 215 850 050

Líder mundial em serviços imobiliários
Vila Nova de Famalicão | Braga | Póvoa de Varzim
www.remax.pt
11-50
Imobiliário e Construção
Apoio a Cliente | Arquitetura e Design | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos
● Estágio curricular

Como se candidatar?
gruposucesso.pt
recrutamento.sucesso@remax.pt
+351 252 320 220		
Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
You’re more powerful than a
number. Show us what
you’re made of!
Lisboa | Porto
www.pwc.pt

1.001-10.000
Financeiro

200+

Finanças e Contabilidade | Gestão
e Economia | T.I.

As oportunidades aqui
existem para que cresças
profissionalmente, construindo
relações duradouras numa
organização onde as pessoas
e a qualidade do serviço
prestado é valorizada e
fundada em Valores com os
quais por certo te identificarás!

EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.pwc.pt/pt/carreiras.html
pt.recrutamento@pt.pwc.com
+351 919 090 000

Na PwC valorizamos uma cultura com foco nas
pessoas e cada vez mais no equilíbrio entre a
sua vida profissional e pessoal. Num mundo em
constante mudança, somos diariamente desafiados
a fazer melhor e encorajados a sair da nossa zona
de conforto, participando em projetos desafiantes e
dinâmicos nas mais diversas indústrias. Os valores da
PwC assentam na confiança no que somos enquanto
indivíduos e principalmente no que transmitimos
como um todo.
Cláudia Vieira Faria - Capital Markets Senior Associate

O QUE FAZEMOS?
Integradas numa network internacional constituída por 158 países,
as firmas da PwC colaboram com as organizações e pessoas na criação
do valor que procuram. Isto é possível através dos 276,000 colaboradores
que fazem parte desta organização e que partilham o objetivo de prestar
serviços de qualidade em auditoria, consultoria e fiscalidade.
Tomás Cruz Rodrigues - Talent Acquisition Manager

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

The PwC Trail, que se divide em duas fases:
A primeira: Assessment Day (testes psicotécnicos,
dinâmicas de grupo e entrevistas com a equipa de
Human Capital);
A segunda: PwC Training Land ou Business
Interview (Business Case e entrevistas com os
nossos Managers e Partners)
Por fim, The PwC Proposal - o convite para te
juntares a nós!

Acreditamos que o sucesso da nossa organização
está diretamente relacionado com as pessoas que
a constituem e, por isso, procuramos candidatos
dinâmicos, proativos, autênticos e resilientes que
queiram fazer parte de projetos desafiantes e
trabalhar em equipa.
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

RAMOS FERREIRA
ENGENHARIA GRUPO
Mais do que uma empresa, somos uma família!
Vila Nova de Gaia
www.ramosferreira.com
201-500
200+
Imobiliário e Construção

SAP PORTUGAL

SAS PORTUGAL

Help the world run better and improve
people's lives
Oeiras
www.sap.com/portugal

Lisboa
www.sas.com/pt_pt/home.html
10.001+
Tecnologias de Informação

201-500
51-200
Tecnologias de Informação

Engenharia e Indústria

Eng. e Indústria | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | Marketing e Vendas
EN

EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Estágio de verão
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.ramosferreira.com/pt/oportunidades-em-aberto
recrutamento@ramosferreira.com
+351 227 536 720

T.I.
EN, ES
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.sap.com/portugal/about/careers.html
+351 214 465 500

Como se candidatar?
www.sas.com/pt_pt/careers.html
onlinel@por.sas.com
+351 210 316 000

Transforming Retail with Passion
Matosinhos
www.retail-consult.com
201-500
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN, ES
● Estágio curricular
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.retail-consult.com/en/work-with-us
jobs@retailconsult.com
+351 229 059 600

IT Consulting Services
Lisboa | Porto
www.rumos.pt/servicos
201-500
51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
emprego.rumos.pt
emprego@rumos.pt
+351 217 824 130
Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Turning knowledge into value
Lisboa
score.pt
51-200
Tecnologias de Informação
TI | Gestão e Economia | Recursos Humanos |
Engenharia e Indústria
EN, ES
● Estágio profissional

Como se candidatar?
score.pt/carreiras/#oportunidades
recrutamento@score.pt

Amadora | Porto | Seixal
www.siemens.pt
1.001-10.000
200+
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | T.I.
CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, GR, HU, IT, NL, NO, PL, RO, RU, SV
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.siemens.pt/jobs

Improving quality of life
Lisboa | Matosinhos
www.sodexo.com
201-500
21-50
Serviços Partilhados
Apoio a Cliente | Finanças e Contabilidade |
Marketing e Vendas | T.I.
DE, EN, ES, FR, NL, PL
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.sodexo.com/home/careers.html
Recruitment.SBS.Portugal@sodexo.com
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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SEW-EURODRIVE PORTUGAL

SGS PORTUGAL

SKYLINE COMMUNICATIONS

Driving the world!

When You Need To Be Sure
Lisboa | Bragança | Coimbra | Funchal | Guarda |
Maia | Ponta Delgada | Sines
www.sgs.pt

Eventually Everything Connects

Mealhada | Lisboa | Porto
www.sew-eurodrive.pt
51-200
1-5
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Tese na empresa

Aveiro | Lisboa
www.skyline.be

201-500
Indústria e Engenharia

201-500
Tecnologias de Informação

Agricultura e Pescas | Engenharia e
Indústria
EN
● Estágio curricular
● Estágio profissional

T.I.
EN, FR
● Estágio de verão
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.sew-eurodrive.pt/career/your_career/karriere_one_
pager_1.html
recrutamento@sew-eurodrive.pt
+351 231 209 670

Como se candidatar?
recruitment-portugal@sgs.com
+351 808 200 747

Como se candidatar?
www.skyline.be/jobs
jobs@skyline.be
+351 308 806 260

SMART CONSULTING

SONAE ARAUCO

SONAE CAPITAL

Think Differently

Taking Wood Further

Lisboa | Porto
www.smartconsulting.pt

Maia | Mangualde | Oliveira do Hospital | Sines
www.sonaearauco.com/pt

We Foster Growth
Barcelos | Braga | Bragança | Évora | Faro |
Gondomar | Guimarães | Lisboa | Maia | Marco de
Canaveses | Matosinhos | Porto | Santo Tirso | +6
www.sonaecapital.pt
1.001-10.000
Holding multi-setor

51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Recursos
Humanos | T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.smartconsulting.pt/oportunidades
work@smartconsulting.pt

1.001-10.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | T.I.

Direito e Impostos | Engenharia e Indústria |
Finanças e Contabilidade | Mkt e Vendas
EN, ES

DE, EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Programa profissional
● Programa de trainees

● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.sonaecapital.pt/pt/recursos-humanos/
oportunidades-em-aberto		

Como se candidatar?
careers.sonaearauco.com
HR@sonaearauco.com
+351 229 360 100

Progress Beyond
Oeiras
www.solvay.com/en
501-1.000
51-200
Serviços Partilhados
Apoio a Cliente | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | T.I.
DE, EN, FR, IT, NL
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
jobs.solvay.com/search-jobs
+351 218 319 200		
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Improving life
Porto | Azambuja | Lisboa | Maia | Matosinhos | Oeiras |
Santarém | Vila Nova de Gaia
sonae.pt

10.001+
Retalho e Comércio
Engenharia e Indústria | Gestão
e Economia | Marketing e Vendas | T.I.

O Programa Contacto
destina-se a jovens talento
de elevado potencial, a quem
proporciona uma experiência
única, potenciada pelo
acesso aos melhores líderes
Sonae, desenvolvimento de
competências ambidextras e
construção de network interna.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
O programa Contacto foi a rampa de lançamento
para a minha experiência profissional.
É-nos dada confiança e responsabilidade ao longo
da execução de vários desafios. Permite-nos dar o
salto da faculdade para o mundo corporativo
num ambiente desenhado especialmente
para recém-graduados.
Trainee 2019/20

DE, EN, ES, FR, IT

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees
● Tese na empresa

Como se candidatar?
sonae.pt/pt/pessoas/oportunidades-de-carreira
youngtalent@sonae.pt
+351 220 104 000

O QUE FAZEMOS?
A Sonae é uma multinacional que gere um portefólio de empresas, criando valor em várias geografias,
com uma cultura sólida e uma elevada capacidade para inovar e executar, levando os benefícios do
progresso a um número crescente de pessoas.
Na Sonae, cada dia é um novo começo para novas oportunidades e novos desafios.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O recrutamento do Programa Contacto occorre
anualmente, em Abril. Durante o processo de
seleção, a Sonae pretende conhecer melhor os
candidatos, mas também garantir que estes ficam
a conhecer em detalhe as Empresas Sonae e os
Líderes com quem poderão vir a colaborar.

O Programa Contacto valoriza a diversidade
de perfis nas suas diferentes dimensões.
Pretende atrair jovens de diferentes backgrounds
académicos e experiências, que ambicionem
embarcar no mundo de oportunidades que
a Sonae tem para oferecer, nos seus vários
negócios. O trainee Contacto é dinâmico,
criativo, colaborativo e tem uma imensa
vontade de aprender.

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Investment Management
Maia | Lisboa | Porto | Viseu
sonaeim.com
201-500
Tecnologias de Informação
Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia | T.I.
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Tese na empresa

Como se candidatar?
sonaeim.com/team
people.culture@sonaeim.com

SYSMATCH

THALES

TIMWETECH

Program Your Life For Better

Together we explore a world of possibilities

Lisboa | Santa Maria da Feira
www.sysmatch.com

Oeiras
www.thalesgroup.com/en

Global provider of mobile engagement
solutions
Lisboa
www.timwetech.com

51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.sysmatch.com/oportunidades-de-emprego-itsysmatch
emprego@sysmatch.com
+351 213 304 403

501-1.000
Tecnologias de Informação

201-500
51-200
Tecnologias de Informação

Marketing e Vendas | Gestão e
Economia | Recursos Humanos | T.I.
EN

T.I. | Engenharia e Indústria | Finanças
e Contabilidade | Gestão e Economia
DE, EN, ES, GR, IT, NL, PL, RO
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
jobs.thalesgroup.com
thales.portugal@thalesgroup.com
+351 212 484 848

Como se candidatar?
timwetech.com/careers
recruitment@timwetech.com

Braga | Vila Nova de Gaia | Aveiro | Viseu | Coimbra | Castelo Branco |
Leiria | Alenquer | Vila Franca de Xira | Lisboa | Setúbal | Évora | Faro |
Funchal | Ponta Delgada | +6
www.talenter.com
201-500
Recursos Humanos
Engenharia e Indústria | Marketing e Vendas |
Saúde e Farmácia | T.I.
DE, EN, ES, NL
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.talenter.com/#pessoas
info@talenter.com
+351 214 139 480
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
Smart Everything from Silicon to
Software
Oeiras | Maia
www.synopsys.com

201-500
21-50
Indústria e Engenharia

Competitive pay and benefits,
work flexibility, a multi-cultural
environment and numerous
company events and volunteer
opportunities. Plus, you’ll be
working with some of the
best in the Semiconductor IP
industry worldwide.

Engenharia e Indústria

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
I have been working in Synopsys 10+ years and the
last 4 years as Manager for Digital and Verification
team in Lisbon/Porto/Egypt. I really enjoy my
experience and consider myself privileged for
working in Synopsys as I do what I love in one
of the biggest companies of Semiconductors
business in the World.
Sónia Gonçalves - ASIC Digital Design Manager

EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Tese na empresa

How to apply?
www.synopsys.com/company/synopsys-careers.html

WHAT DO WE DO?
Synopsys is a leading provider of high-quality, silicon-proven IP solutions for SoC designs. To accelerate
SoC design, software development, and silicon bring-up, Synopsys’ IP teams provide IP solutions in the
form of pre-designed and verified circuits, design expertise, pre-verified and customizable IP subsystems,
IP prototyping kits among other services to the Semiconductor Industry.

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

The demand for electronics worldwide has fueled
the continuous growth of our local Sites
in Lisbon and Porto with engineering vacancies
in various areas like Analog Design, Digital Design
and Verification, Lab Testing, HW Prototyping
and FW development among others.
Check our Career page to discover all internships
and full-time vacancies.

If you have an educational background
in Computer Science, Engineering or
Microelectronics and have a strong desire to learn
and explore new technologies, possess good
analysis, problem-solving skills as well as great
communication skills with a passion to cutting
edge technologies, this is the place for you. Come
and join industry experts to innovate and influence
the future of Smart Everything.

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Tabaqueira_ Philip Morris
International
Sintra
www.pmi.com/markets/portugal/pt/about-us/
sobre-nos-portugal

501-1.000
Bens de Consumo
Engenharia e Indústria | Gestão
e Economia | Marketing e Vendas

Já dissemos que estamos
a liderar uma transformação
sem precedentes? Fazer parte
deste desafio é, por si só, uma
experiência única. Na PMI
vive-se energia, dinamismo e
uma cultura action oriented,
onde todos são incentivados a
participar!

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Na Tabaqueira encontrei um ambiente dinâmico
onde os desafios são superados com espírito
de entreajuda e resiliência. Ao trabalhar com
todas as regiões do mundo, procuro contribuir
para a construção de relações laborais sólidas,
fundamentais para o sucesso da nossa
transformação.
Guilherme Lopes - Labor Relations Analyst

EN

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.pmi.com/markets/portugal/pt/careers

O QUE FAZEMOS?
Na PMI, construímos o futuro! Estamos a levar a cabo uma visão
inovadora, assente em produtos sem combustão, pois acreditamos
que são uma escolha melhor. Estamos diariamente a cumprir esse
compromisso, modificando a vida de milhares de fumadores adultos.
Actuamos em uníssiono, com a convicção que estamos no caminho certo
e que lideramos um mercado cada vez mais desafiante. E ainda agora
começámos...
Miguel Matos - Diretor Geral

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O nosso objetivo é claro: contratar e reter talento.
Por isso, o recrutamento é focado no candidato
e no seu potencial.
Acompanha as nossas ofertas no LinkedIn
e consulta todas as nossas oportunidades
em www.pmi.com/careers.
Candidata-te e/ou ativa notificações para
receberes todas as novidades ajustadas
ao teu perfil. Juntos, faremos História!

A excelência é o nosso mote, sempre. Procuramos
pessoas ágeis e curiosas, com capacidade de
adaptação, action-oriented e com um mindset
crítico, capaz de propor, construir e ir mais além.
O foco na melhoria contínua, na descoberta e no
trabalho em equipa são ingredientes essenciais
para o sucesso na Tabaqueira.

80_TALENT PORTUGAL

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Há N razões para te juntares a nós
Aveiro | Figueira da Foz | Lisboa | Setúbal |
Vila Velha de Ródão
www.thenavigatorcompany.com

1.001-10.000
Indústria e Engenharia
Ciências Exatas | Engenharia e Indústria

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.thenavigatorcompany.com/Pessoas/
Programa-de-Recrutamento
recrutamento@thenavigatorcompany.com

Trabalhar na Navigator é fazer
parte de uma empresa com
uma visão de Portugal para
o Mundo, que impulsiona a
inovação nas áreas em que
atua e que é líder no mercado
internacional com presença
nos 5 continentes e em mais
de 130 países.

O QUE FAZEMOS?
A The Navigator Company é um produtor integrado de floresta, pasta e papel, tissue e energia.
Somos a terceira maior exportadora em Portugal e a maior geradora de Valor Acrescentado Nacional,
representando, aproximadamente, 1% do PIB nacional e cerca de 3% das exportações nacionais
de bens.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O Programa de Recrutamento e Desenvolvimento
Profissional da The Navigator Company é a porta
de entrada para uma carreira de futuro.
Podes candidatar-te a:
• Programa de Trainees (Finalistas de Mestrado)
• Estágio Profissional (Estudantes com
o 3º ano concluído)
• Estágio de Verão
• Estágio Curricular
• Entry Level (Estudantes com o 3º ano concluído)

Procuramos o teu talento e a tua vontade
de evoluir. Para embarcar connosco
nesta viagem, procuramos jovens talentosos
e proactivos, com óptima capacidade de análise
e sentido crítico. Trabalhadores de equipa com
flexibilidade, iniciativa e muito espírito
de cooperação.

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Encontrei na Navigator a oportunidade de
trabalhar na equipa global de uma autêntica
multinacional portuguesa que me permite
desenvolver competências estratégicas, interação
com diversos mercados, proximidade com o
processo de produção e sentir um real impacto
no negócio. Ao longo dos últimos anos, em que
trabalhei em multinacionais francesas de FMCG,
a aprendizagem foi muita mas não há nada como
estar do lado da equipa central, o verdadeiro
centro de todas as decisões.
Maria Lara - Global Brand Manager

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Covilhã | Lisboa | Porto | Setúbal
jobs.teleperformance.pt/pt-pt
10.001+
200+
Apoio a Cliente
Apoio a Cliente | Gestão e Economia | Marketing e Vendas | 		
Recursos Humanos
CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, GR, HU, IT, NL, NO, PL, RO, RU, SV, TR, ZH
● Estágio internacional
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
jobs.teleperformance.pt/pt-pt
candidato@pt.teleperformance.com
+351 910 692 695

Defying complexity with Intelligence
Lisboa | Porto
timestampgroup.com
201-500
Tecnologias de Informação
Gestão e Economia | T.I.
EN, ES
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
timestampgroup.com/ts/carreira
recrutamento.otp@timestamp.pt
+351 213 504 870

TREND4IT

UBIWHERE

VENDAP GRUPO

WE TREND FOR TALENT

BLEEDING EDGE TECHNOLOGIES with
custom Research and Development
Aveiro | Coimbra | Porto
www.ubiwhere.com/pt/inicio

Queremos existir hoje com
a capacidade de construir o amanhã!
Albufeira | Funchal | Maia | Nelas | Pombal |
Portalegre | Santarém | Sines
www.grupovendap.com
201-500
Indústria e Engenharia

Lisboa
www.trend4it.com
11-50
Tecnologias de Informação
T.I.
EN, FR

51-200
Tecnologias de Informação
T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
trend4it.com/opportunities
recruitment@trend4it.com
+351 210 492 454
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Eng. e Indústria | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | Marketing e Vendas
EN

Como se candidatar?
www.ubiwhere.com/pt/carreiras
hr@ubiwhere.com
+351 234 484 466

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
recrutamento@grupovendap.com
+351 212 349 900

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?

In business for people
Oeiras
www.unit4.com

1.001-10.000
Tecnologias de Informação

Unit4 gives you the freedom
and autonomy to be
successful while working
in a challenging international
environment.
We invest in your personal/
professional growth.
We don’t focus on how many
days you work, we trust you
on delivering results.

T.I.
DE, EN, FR

● Programa de trainees

How to apply?
www.careers.unit4.com

Working at Unit4 has been an exceptional
experience. The organized onboarding training
accompanied by the mentorship you receive from
your peers helps you to quickly develop your skills.
There is also a great team spirit in the company.
You feel connected to a global community where
everyone is enthusiastic, supportive and willing to
share their knowledge.
Eduardo Santos - Functional Consultant

WHAT DO WE DO?
We build enterprise software that transforms work and how people feel about it, so you and they can
thrive. Our innovative enterprise solutions are specifically designed to support service organizations in the
public, private, and not for profit sectors with intuitive tools that empower their people to make the biggest
possible impact on the world. We’re in business for people.

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

Our recruitment process is quite simple. You
submit your application at careers.unit4.com;
One of our recruiters will contact you about your
application; When we see a match, we will invite
for an interview with the hiring manager and a
technical assessment and if you’re successful, we
will present you an employment offer and hopefully
you will join Unit4.

We’re continually looking for talented people
who are passionate about their work and the
contribution they can make. True A-players. Join
us if you would like to be part of a global leading
software firm. You have the opportunity to work
within an organization that gives you the freedom
and autonomy to be successful while working in a
challenging international environment.
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WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Resourcing the world
Angra do Heroísmo | Aveiro | Faro | Loures | Oeiras | Porto | Santa Maria
da Feira | Silves
www.veolia.pt
501-1.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas | T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio internacional
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.veolia.pt/weareresourcers/trabalhar-connosco
candidaturas.portugal@veolia.com
+351 214 404 700

VISABEIRA GRUPO

VISIONWARE

VORTAL

Performing Dreams

We see what you don't

Buy better, sell more

Viseu | Lisboa
grupovisabeira.com

Lisboa | Porto
www.visionware.pt

Lisboa
pt.vortal.biz

11-50
6-20
Tecnologias de Informação

10.001+
Utilities e Telecomunicações
Marketing e Vendas | Engenharia e
Indústria | T.I. | Turismo e Hotelaria
DE, EN, FR, IT

51-200
21-50
Tecnologias de Informação

Direito e Impostos | Engenharia e
Indústria | T.I.
EN
● Estágio profissional

● Estágio curricular
● Estágio internacional
● Estágio profissional

Como se candidatar?
grupovisabeira.com/pt/recursos-humanos#/
candidaturas
rh@grupovisabeira.com
+351 232 483 000

Apoio a Cliente | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas | T.I.
DE, EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
pt.vortal.biz/carreiras
recruitment@vortal.biz

Como se candidatar?
rh@visionware.pt
+351 915 749 011

Oeiras | Porto
www.vtxrm.com/pt-pt
51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Gestão e Economia | T.I.
EN

Como se candidatar?
www.vtxrm.com/pt-pt/vtxrm/recrutamento
careers@vtxrm.com

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
World leader in Seamless Travel and
Digital Identity Management
Oeiras
www.vision-box.com

501-1.000
Tecnologias de Informação
T.I.

Na Vision-Box existe a
oportunidade de melhorar
continuamente a segurança e
a proteção das pessoas em
todas as nações, melhorando
a qualidade de vida e acessos
aos serviços por meio de
tecnologia de identificação
digital robusta e confiável.

EN

O QUE FAZEMOS?

Como se candidatar?
www.vision-box.com/company/open-positions
unboxyourfuture@vision-box.com
+351 211 543 900

A Vision-Box ™ é um parceiro estratégico dos mais prestigiados aeroportos, companhias aéreas,
governos e entidades privadas com desafios críticos de segurança e identificação, apoiando-os
na otimização da identificação e fluxo de viajantes, estabelecendo processos fiáveis de registo biométrico
de identificação, verificação e autenticação. Anualmente mais de 700 milhões de cidadãos interagem
com tecnologia da Vision-Box.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Podes verifcar as nossas oportunidades no nosso
site e ao longo do processo de recrutamento
vamos partilhando contigo quais os desafios para
cada oportunidade.

Team-player, organizado e motivado para
colaborar numa empresa com ambiente altamente
técnico e descontraido.
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
Improve global environment
Foster local development
Oliveira de Frades | Porto
www.voltalia.com/pt

501-1.000
200+
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Gestão
e Economia | Marketing e Vendas | T.I.

• Values: team spirit,
ingeniosity, integrity,
entrepreneurship
• Mission: Improve global
environment, Foster local
development
• Why choose Voltalia:
changing and fastpaced
sector, a high-growth
potential company,
making a difference

EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Voltalia it’s a future oriented company with a clear
vision, an highest commitment for the clime and the
environment, with an elevated sense of purpose
to improving the planet and consequently humanity.
It’s a company that embraces the changes,
accommodates new trends, technology
and new skills. Employees are engaged with the
company and see it as a place where it’s possible,
while working, to have fun and laugh.
Elsa Ferreira - Development Manager

WHAT DO WE DO?
Voltalia is an international renewable energy company producing electricity
from many sources (wind, solar, hydro and biomass), with more than 500
MW installed. It also provides services to independent customers. With
the expansion of the international presence, VOLTALIA has teams spread
around the world and is active in 29 countries.
Jorge Teixeira de Sousa - HR Manager

How to apply?
www.voltalia.com/pt/carreiras
voltaliarecruits@voltalia.com
+351 220 732 540

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

You may get in touch with our HR team through
our e-mail voltaliarecruits@voltalia.com.
You may also leave your spontaneous
application here: www.voltalia.com/en/careers

We are looking for brights, motivated and
enthusiastic people who can jump straight into our
teams!
• eagerness to do better/learn/acquire
new competences
• teamwork spirit
• ambition to grow
• achievement orientation and adaptability
• self-awareness
• empathy
• proactivity

Áreas profissionais mais procuradas

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
O futuro é incrível. Ready?
Lisboa | Porto
www.vodafone.pt
1.001-10.000
Utilities e Telecomunicações
Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia | Marketing e Vendas | T.I.

Na Vodafone orgulhamo-nos
de apoiar o desenvolvimento
de Jovens Talentos através
dos nossos Programas
Youth – Discover Graduates,
Internships e Summer
Internships. Conectamos
milhões de pessoas e, acima
de tudo, fazemos acontecer.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Trabalhar na Vodafone é saber que o dia de
ontem não vai ser igual ao de hoje.
É uma aprendizagem constante, num ambiente
dinâmico, inovador e descontraído, onde os
meus colegas não são apenas mentores, mas
também amigos. Aqui aprendemos e inovamos
ao experimentar, o que faz da Vodafone um lugar
incrível para nos desenvolvermos.

EN

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Programa de trainees

O QUE FAZEMOS?

Como se candidatar?
www.vodafone.pt/a-vodafone/recrutamento/
jovens-talentos			

Com a transição da Vodafone de uma empresa de telecomunicações para uma empresa de tecnologia
de comunicações, trabalhamos todos os dias para levar as melhores soluções aos nossos Clientes,
apostando na qualidade e na inovação de produtos e serviços e transformando de forma ágil os desafios
em oportunidades. A forte aposta na criação do 5G Hub, bem como nas soluções de Internet of Things,
são alguns dos exemplos dessa transformação.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O processo de recrutamento começa com o
registo e submissão do CV, seguido por dois jogos
de raciocínio lógico e identificação de padrões.
Depois de responderes a 5 perguntas através de
uma vídeo entrevista, mostra-nos quem és numa
entrevista com o Hiring Manager e com a equipa
de Recrutamento.

Procuramos jovens talentos que estejam abertos
a aprender e a experimentar. Que sejam corajosos,
que pensem em grande e que não tenham medo
de assumir riscos. Que coloquem a questão
“E se?” para apoiar a construção de incríveis
produtos e serviços para os nossos Clientes.
Que gostem de trabalhar em equipa, e que
queiram contribuir para um futuro melhor.
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?

Braga
www.webhelp.com/pt-pt
10.001+
Apoio a Cliente
Apoio a Cliente | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas

Integrados numa filosofia
“Think Human”, oferecemos
aos nossos colaboradores
um ambiente de trabalho
dinâmico. Um bom Work/Life
Balance, uma progressão
na carreira e muitos momentos
de diversão fazem parte
do nosso dia-a-dia.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Na Webhelp encontrei a estabilidade e a
realização profissional que procurava. A minha
aventura começou como Team Leader, mas
rapidamente surgiu a oportunidade de evoluir
graças à participação num Assessment Center.
Atualmente sou Project Manager do departamento
de melhoria contínua do site. Sinto-me plenamente
reconhecido pelo meu trabalho.
Tiago Coelho - Project Manager

DE, EN, ES, FR, IT, NL

● Estágio curricular
● Estágio internacional
● Estágio profissional

● Programa de trainees

O QUE FAZEMOS?
A Webhelp é uma empresa multinacional de subcontratação de processos
empresariais (BPO) que conta com mais de 60.000 colaboradores
espalhados por todo o mundo. Intervimos em toda a cadeia de valor da
experiência do cliente.
Desde 2018 presentes em Braga, fomos eleitos em 2020, pelo 2º ano
consecutivo, um Great Place To Work em Portugal (TOP 25), sendo o
único contact center do país na listagem.
Benoist Voidie - Director de Site

Como se candidatar?
job.webhelp.pt/en
job.braga@pt.webhelp.com
+351 963 398 444

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Poderás encontrar as últimas ofertas
no nosso site, bem como nos principais canais
de recrutamento, nas redes sociais ou enviando
o CV espontaneamente
pelo job.braga@pt.webhelp.com.
Agora que já nos descobriste, queremos
conhecer-te melhor. Durante a entrevista
e após realização de um teste de língua, ficarás a
par das excelentes condições que temos para ti.

• Fluência (FR – DE – ES – NL – IT - EN)
• Espírito de equipa
• Ambição e proatividade
• Boa disposição
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Tens tudo o que procuramos!

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

WETEK

WORLDIT

YAZAKI PORTUGAL

We Think Technology

Building Your Solutions

Porto
www.wetek.com

Lisboa
www.worldit.pt

A Corporation in Step with the World A Corporation Needed by Society
Ovar
www.yazaki-europe.com

51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia | Marketing e Vendas | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

1.001-10.000
51-200
Indústria e Engenharia

201-500
51-200
Tecnologias de Informação

● Estágio profissional

Como se candidatar?
wetek.com/pt/carreiras
hello@wetek.com
+351 224 938 310

Engenharia e Indústria | Gestão
e Economia
EN

T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Programa de trainees

● Tese na empresa

● Estágio curricular

Como se candidatar?
www.yazaki-europe.com
recrutamento@yazaki-europe.com

Como se candidatar?
www.worldit.pt/get-in-touch/jobs
rh@worldit.pt
+351 968 513 098

Porto | Lisboa | Castelo Branco | Faro | Funchal | Leiria | Loures | Ponta
Delgada | Vila Nova de Gaia
www.winprovit.pt
201-500
Tecnologias de Informação
T.I. | Engenharia e Indústria | Recursos Humanos
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.winprovit.pt/Opportunities/List
jobs@winprovit.pt
+351 707 201 638

It's all about energy!
Aveiro
withus.pt
51-200
6-20
Utilities e Telecomunicações
Engenharia e Indústria | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Tese na empresa

Como se candidatar?
withus.pt
recrutamento@withus.pt
+351 234 424 081
Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?

Together, we unlock potential.
Lisboa | Porto | Santarém
www.willistowerswatson.com

201-500
Financeiro

At Willis Towers Watson,
we believe in equal
employment opportunities,
and we are committed to
developing a diverse workforce
and creating an inclusive work
environment where everyone
is respected, valued and
appreciated.

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
People who like to work hard and are self-motivated
will do very well at Willis Towers Watson. If you put
your hand up and ask for interesting new projects,
you will get them! The more you put into your work,
the more opportunities you’ll have to lead new
projects or work on things that interest you.

Engenharia e Indústria | Finanças
e Contabilidade | Gestão e Economia
DE, EN, ES, FR, IT
● Estágio curricular
● Estágio profissional

WHAT DO WE DO?
We design and deliver solutions that manage risk, optimize benefits, cultivate talent, and expand the
power of capital to protect and strengthen institutions and individuals.

Como se candidatar?
careers.willistowerswatson.com
Lisbon.Service.Centre@willistowerswatson.com
+351 915 748 965

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

If you’re qualified for the positions and genuinely
interested in different opportunities then join
our Talent Network. Most candidates go through
the process of submit an application to include
the CV or LinkedIn profile, Telephonic Screening/
Video Interviewing, Online Assessment Test
and take part in one or more competency-based
job interviews.

We don’t expect you to be an expert on our
business. But the best candidates tend to have
a general understanding of what we do and
how we do it. We seek bright, accomplished,
highly motivated candidates with outstanding
communication skills and a true passion
for business.
You’ll also need to be, customer-focused,
agile learner and able to work effectively in teams
and cultivate relationships.
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Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Setor de atividade

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Worten. Sempre.
Oeiras
www.worten.pt

1.001-10.000
Bens de Consumo
Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia | Marketing e Vendas | T.I.

Ser colaborador da Worten
não é ser apenas um.
É fazer parte de uma empresa
jovem e irreverente, com uma
responsabilidade que é,
ao mesmo tempo,
um privilégio: ver o futuro
primeiro que os outros, com
uma aposta forte na inovação.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Na Worten podem contar com autonomia e
responsabilidade, muito envolvimento, muito
trabalho em equipa e basicamente fazer acontecer
e crescer constantemente!
Inês Castanheira - Project Manager Coordinator Supply Chain

EN, ES

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees
● Tese na empresa

O QUE FAZEMOS?
Líder de mercado nas áreas da eletrónica de consumo, eletrodomésticos e
entretenimento, a Worten diferencia-se pela inovação, novidades, serviços
e também na formação e evolução das suas pessoas.
Marca do Grupo SONAE, a Worten tem lojas, escritórios, centros de
distribuição e reparação a nível ibérico, onde integra mais de 4700
colaboradores, que trabalham com a premissa “fazer acontecer”.
Nuno Nascimento Rodrigues - Head of People

Como se candidatar?
careers.worten.pt

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Estás numa fase inicial, a terminar ou já terminaste
os teus estudos ou já tens experiência profissional
e procuras um novo desafio? Consulta o nosso
site, onde podes saber mais sobre os estágios Play
Your Future ou conhecer todas as oportunidades
que temos disponíveis.

Tendo a Worten um posicionamento digital,
procuramos pessoas que se interessem e se
sintam estimuladas pelas novas tecnologias,
que sejam curiosas intelectualmente, criativas,
que gostem da inovação e que estejam atentas
às novas práticas e tendências emergentes.
Procuramos pessoas que tenham gosto em
trabalhar em equipas multidisciplinares e
adaptáveis para cada necessidade/projeto.

Áreas profissionais mais procuradas

PT não obrigatório

PT obrigatório

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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MATRIZ
DE PESQUISA
TALENT PORTUGAL_95

7GRAUS

8

ÁBACO CONSULTING

8

ACCENTURE

8

ACTUASYS

9

ADECCO

8

ADENTIS

9

ADIDAS BUSINESS SERVICES

8

ADNOVUM PORTUGAL

10

ADVANTEK GROUP

9

AFFINITY

11

AGAP2IT

11

AGEAS PORTUGAL

9

AKAPEOPLE

12

ALERT

11

ALTICE PORTUGAL

13

ALTRAN PORTUGAL

14

AMT CONSULTING

9

ANKIX

14

ANO SOFTWARE

14

AORH+

14

APTIV

16

ARMATIS-LC

14

ASCENDI

15

ASKBLUE

18

AUBAY PORTUGAL

14

AXA GROUP OPERATIONS

19

BEE ENGINEERING ICT

18

BI-SILQUE

14

BI4ALL

18

BIZDIRECT

21

BLIP

20

BNP PARIBAS

22

BOLD BY DEVOTEAM

21

BORGWARNER PORTUGAL

18

BOSCH

24

BOUYGUES TELECOM SERVICES

21

BRASMAR

18

CALZEDONIA GROUP

22

CAPGEMINI PORTUGAL

22

CARGLASS PORTUGAL

22

CASAIS

25

CELOPLÁS

22

CGI

25

CILNET A LOGICALIS COMPANY

25

CISCO

26

CLARANET

26

CLEVERTI

26

CLOSER CONSULTING

26

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

27

COFCO INTERNATIONAL

28

COFICAB

26

COFIDIS

26
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Tese na empresa

Programa de trainees

Estágio profissional

Estágio internacional

Estágio de verão

Estágio curricular

PT - Português não obrigatório

Outras

ESTÁGIOS

PL - Polaco

NL - Holandês

IT - Italiano

FR - Francês

DE - Alemão

ES - Espanhol

EN - Inglês

LÍNGUAS

Outros

T. I.

Recursos Humanos

Marketing e Vendas

Gestão e Economia

Apoio a Cliente

Outros

Porto

Lisboa

Leiria

Coimbra

Braga

Aveiro

Página

EMPRESAS

Finanças e Contabilidade

ÁREAS PROFISSIONAIS +

Engenharia e Indústria

DISTRITOS

COLQUÍMICA ADHESIVES

26

CONTINENTAL PORTUGAL

30

COTESI

28

COVET GROUP

28

CRITICAL MANUFACTURING

28

CRITICAL SOFTWARE

31

CROSSJOIN SOLUTIONS

32

CROWE

28

CUF

31

DATALYNX PORTUGAL

31

DECATHLON PORTUGAL

34

DECODE

34

DECSKILL

34

DELLENT CONSULTING

34

DELOITTE

35

DELTA CAFÉS - GRUPO NABEIRO

34

DEVEXPERTS PORTUGAL

36

DIAMOND BOLD

37

DISCOVERY HOTEL MANAGEMENT

37

EBANKIT

37

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL

38

ELEVUS PORTUGAL

37

ENGEL & VÖLKERS

37

ERT TÊXTIL

37

ETE GRUPO

39

EUROFIRMS

37

EURONEXT TECHNOLOGIES

40

EUROPCAR MOBILITY GROUP

37

EXPLEO

37

EY

39

FABAMAQ

39

FAURECIA

41

FERPINTA

39

FERROVIAL SERVIÇOS

39

FUJITSU

41

GEFCO

41

GENERIX GROUP | SERVICE CENTER

41

GESTAMP AVEIRO

41

GFI PORTUGAL

42

GMV

44

GROHE PORTUGAL

42

GRÜNENTHAL

42

HANSA-FLEX

42

HAYS

46

HIPOGES IBERIA

42

HITACHI SOLUTIONS

46

HOLMES PLACE

46

HRB SOLUTIONS

46

I2S

45

IKEA PORTUGAL

46

INCENTEA

48

INDITEX

49

Tese na empresa

Programa de trainees

Estágio profissional

Estágio internacional

Estágio de verão

Estágio curricular

PT - Português não obrigatório

Outras

ESTÁGIOS

PL - Polaco

NL - Holandês

IT - Italiano

FR - Francês

DE - Alemão

ES - Espanhol

EN - Inglês

LÍNGUAS

Outros

T. I.

Recursos Humanos

Marketing e Vendas

Gestão e Economia

Apoio a Cliente

Outros

Porto

Lisboa

Leiria

Coimbra

Braga

Aveiro

Página

EMPRESAS

Finanças e Contabilidade

ÁREAS PROFISSIONAIS +

Engenharia e Indústria

DISTRITOS
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INOV CONTACTO

50

INOWEISER

48

INTEGER CONSULTING

52

INTELCIA PORTUGAL

51

ITIM

48

JOHNSON CONTROLS

48

JOYN

54

JPM INDÚSTRIA

48

JUMIA

52

JUPITER LISBOA HOTEL

52

KCS IT

52

KICKS

52

KLC

56

KLOG

56

KONICA MINOLTA

56

LACTOGAL

55

LEROY MERLIN

56

LINDE GLOBAL SERVICES

56

LIVE JOBS - VIDEO INTERVIEWING

56

MAKRO PORTUGAL

56

MANPOWERGROUP PORTUGAL

58

MARTIFER GRUPO

58

MECWIDE

58

MERCER

60

METALLIK

58

METALOGALVA

58

MILESTONE

59

MINDERA

58

MONERIS

59

MOTA-ENGIL GROUP

58

MSG LIFE

62

MULTIPESSOAL

59

MYPARTNER

63

NATIXIS

63

NESTLÉ

64

NESTLÉ BUSINESS SERVICES LISBON 65
NETGÓCIO

63

NORDEA ASSET MANAGEMENT

63

NORS

63

NOS

63

NOVABASE

66

OLI

66

OLISIPO

63

ONYRIA

66

PASSIO CONSULTING

68

PESTANA HOTEL GROUP

66

PETROTEC GROUP

66

PHC SOFTWARE

68

PINTO & CRUZ

68

PINTO BRASIL GRUPO

68

PLMJ ADVOGADOS

68

PRESENT TECHNOLOGIES

68
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Tese na empresa

Programa de trainees

Estágio profissional

Estágio internacional

Estágio de verão

Estágio curricular

PT - Português não obrigatório

Outras

ESTÁGIOS

PL - Polaco

NL - Holandês

IT - Italiano

FR - Francês

DE - Alemão

ES - Espanhol

EN - Inglês

LÍNGUAS

Outros

T. I.

Recursos Humanos

Marketing e Vendas

Gestão e Economia

Apoio a Cliente

Outros

Porto

Lisboa

Leiria

Coimbra

Braga

Aveiro

Página

EMPRESAS

Finanças e Contabilidade

ÁREAS PROFISSIONAIS +

Engenharia e Indústria

DISTRITOS

PRIMEIT

69

PRIMOR GRUPO

68

PROEF

69

PROLOGICA

69

PTC GROUP

69

PWC PORTUGAL

70

RAMOS FERREIRA ENG. GRUPO

71

REMAX SUCESSO

69

RETAIL CONSULT

71

RUMOS SERVIÇOS

71

SAP PORTUGAL

71

SAS PORTUGAL

71

SCORE CONSULTING

72

SEW-EURODRIVE PORTUGAL

74

SGS PORTUGAL

74

SIEMENS

72

SKYLINE COMMUNICATIONS

74

SMART CONSULTING

74

SODEXO

72

SOLVAY BUSINESS SERVICES

74

SONAE

75

SONAE ARAUCO

74

SONAE CAPITAL

74

SONAE IM

76

SYNOPSYS

77

SYSMATCH

76

TABAQUEIRA - PHILIP MORRIS

78

TALENTER™

76

TELEPERFORMANCE PORTUGAL

80

THALES

76

THE NAVIGATOR COMPANY

79

TIMESTAMP

80

TIMWETECH

76

TREND4IT

80

UBIWHERE

80

UNIT4

82

VENDAP GRUPO

80

VEOLIA PORTUGAL

83

VISABEIRA GRUPO

83

VISION-BOX

84

VISIONWARE

83

VODAFONE

86

VOLTALIA

85

VORTAL

83

VTXRM

83

WEBHELP BRAGA

88

WETEK

89

WILLIS TOWERS WATSON

90

WINPROVIT

89

WITHUS

89

WORLDIT

89

WORTEN

91

YAZAKI

89

Tese na empresa

Programa de trainees

Estágio profissional

Estágio internacional

Estágio de verão

Estágio curricular

PT - Português não obrigatório

Outras

ESTÁGIOS

PL - Polaco

NL - Holandês

IT - Italiano

FR - Francês

DE - Alemão

ES - Espanhol

EN - Inglês

LÍNGUAS

Outros

T. I.

Recursos Humanos

Marketing e Vendas

Gestão e Economia

Apoio a Cliente

Outros

Porto

Lisboa

Leiria

Coimbra

Braga

Aveiro

Página

EMPRESAS

Finanças e Contabilidade

ÁREAS PROFISSIONAIS +

Engenharia e Indústria

DISTRITOS

