COMO PARTICIPAR?

TalentPortugal.com/Como-Participar
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Evento

Entidades organizadoras

FENGE'21

AEISEC | Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
ISEC | Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

START POINT Summit 2021

AAUM | Associação Académica da Universidade do Minho

ONEJOB

UTAD | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Jornadas da Empregabilidade 2021

FDUL | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

JobShop

ISG | Instituto Superior de Gestão

FEUP Career Fair

FEUP | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Mercado de Oportunidades do P. Porto

P. Porto | Instituto Politécnico do Porto

Jobshop 21

Faculdade de Direito da UCP Lisboa

Porto Tech Hub Conference

Porto Tech Hub

Feira de Emprego - Semana do ISTEC

ISTEC | Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa

Universidade 5.0 - Feira de Emprego da UA

AAUAv | Associação Académica da Universidade de Aveiro
UA | Universidade de Aveiro

UAlg Online Careers Fair 2021

UAlg | Universidade do Algarve

Speed Recruitment

Cidade das Profissões | Câmara Municipal do Porto

Feira de Emprego

AEAP | Associação de Estudantes Angolanos em Portugal

Jornadas de Empregabilidade

AEFCUP | Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Pitch Bootcamp

NOVA IMS

RUMO 2021

UCP | Universidade Católica Portuguesa - Porto

Employability Job Fair

Universidade Europeia | IADE | IPAM

IBS Career Forum

IBS | ISCTE Business School - ISCTE-IUL

FISTA 22

ISTA | Escola de Tecnologias e Arquitetura do ISCTE-IUL

Fórum da Empregabilidade*

UMa | Universidade da Madeira

Porto de Emprego 2022

FJC | FEP Junior Consulting

Business Week 2022 - Feira de Emprego

AEISCAC | Associação Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra

UAlg Careers Fair 2022

UAlg | Universidade do Algarve

JOBSHOP 22

AEISCAL | Associação de Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
ISCAL | Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa

Semana de Emprego e Empreendorismo

IPLeiria | Instituto Politécnico de Leiria

Semana da Empregabilidade do IPS 2022

IPS | Instituto Politécnico de Setúbal
AAIPS | Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal

Cimeira IPVC

IPVC | Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Careers UPT

UPT | Universidade Portucalense

ISAG Virtual Career Day

ISAG | Instituto Superior de Administração e Gestão

FEUP Engineering Days

AEFEUP | Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Feira de Emprego do IPSantarém

IPSantarém | Instituto Politécnico de Santarém

Feira de Emprego

AEFCUP | Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
FCUP | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Universidade 5.0 - Feira de Emprego da UA

AAUAv | Associação Académica da Universidade de Aveiro
UA | Universidade de Aveiro

34ª Jobshop – Feira de Engenharia e Tecnologia do IST

AEIST | Associação de Estudantes do Insittuto Superior Técnico

Feira de Emprego IPT

IPT | Instituto Politécnico de Tomar

Localização*

Formato Data
previsto* prevista*

Áreas de estudo

Coimbra

ISEC

Presencial

18 a 20 Outubro 2021

Engenharia e Indústria | T.I. | Imobiliário e Construção

Braga

UM | Campus Gualtar

Presencial

19 e 20 Outubro 2021

Todas

Vila Real

Virtual

Virtual

28 Outubro 2021

Todas

Lisboa

Virtual

Virtual

28 e 29 Outubro 2021

Direito

Lisboa

ISG

Híbrido

Outubro 2021

Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia | Marketing e Vendas

Porto

Virtual

Virtual

2 a 4 Novembro 2021

Engenharia e Indústria | T.I. | Imobiliário e Construção

Porto

P. Porto

Presencial

16 e 17 Novembro 2021

Todas

Lisboa

Virtual

Virtual

17 e 18 Novembro 2021

Direito

Porto

Virtual

Virtual

18 e 19 Novembro 2021

T.I.

Lisboa

ISTEC

Híbrido

22 a 30 Novembro 2021

T.I. | Marketing e Comunicação

Aveiro

Virtual

Virtual

23 a 25 Novembro 2021

Todas

Faro

Virtual

Virtual

24 e 25 Novembro 2021

Todas

Porto

C. C. Alfândega

Híbrido

25 Novembro 2021

Todas

Odivelas

Virtual

Virtual

Novembro 2021

Todas

Porto

FCUP

Não definido

Novembro 2021

Ciências Exatas | T.I.

Lisboa

Virtual

Virtual

Novembro 2021

T. I.

Porto

UCP Porto

Híbrido

Novembro 2021

Todas

Lisboa/Porto

Virtual

Virtual

Novembro 2021

Gestão e Economia | Marketing e Vendas | Arquitetura e Design

Lisboa

ISCTE BS

Não definido

9 e 10 Fevereiro 2022

Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia | Marketing e Vendas

Lisboa

ISTA

Presencial

23 e 24 Fevereiro 2022

Engenharia e Indústria | T.I. | Arquitetura e Design

Madeira

Campus Penteada

Não definido

Fevereiro 2022

Todas

Porto

FEP

Híbrido

8 e 9 Março 2022

Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia | Marketing e Vendas

Coimbra

ISCAC

Híbrido

16 e 17 Março 2022

Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia | Marketing e Vendas

Faro

UAlg

Presencial

17 Março 2022

Todas

Lisboa

ISCAL

Presencial

Março 2022

Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia | Marketing e Vendas

Leiria

IPLeiria

Híbrido

Março 2022

Todas

Setúbal

IPS

Não definido

Março 2022

Todas

Viana do Castelo

IPVC

Presencial

Março 2022

Todas

Porto

UPT

Não definido

Março 2022

Direito e Impostos | Educação e Formação | Gestão e Economia |
Secretariado e Administração | T.I. | Tursimo e Hotelaria

Porto

ISAG

Híbrido

Março 2022

Gestão e Economia | Hotelaria e Turismo

Porto

FEUP

Presencial

Março/Abril 2022

Engenharia e Indústria | T.I. | Imobiliário e Construção

Santarém

IPSantarém

Presencial

Março/Abril 2022

Todas

Porto

FCUP

Não definido

Abril 2022

Ciências Exatas | T.I.

Aveiro

UA

Presencial

Maio 2022

Todas

Lisboa

IST | Alameda

Não definido

Maio 2022

Engenharia | T.I. | Imobiliário e Construção

Tomar

IPT

Presencial

Maio 2022

Arquitetura | Engenharia | R.H. | T.I. | Turismo

Encontra no site da Talent Portugal
+1000 oportunidades
para colaborar com as empresas

• Escolhe as áreas profissionais que mais te interessam
• A localização ideal para ti
• As línguas que sabes falar
• E os benefícios que as empresas te podem oferecer!

Pesquisa já!
TalentPortugal.com/Sou-Candidato

Evento
Presencial

Evento
Virtual/Híbrido

Empresas – Stand virtual e ofertas ilimitados com pesquisa

•

•

Candidatos – CV virtual com pesquisa

•

•

Candidaturas presenciais com QR Code

•

Candidaturas na plataforma

•

Landing page personalizada

•

Chat & Video

•
Funcionalidades extra para melhorar o seu evento

Adaptação a níveis de patrocínio

•

•

Agenda com links ou video embebido

•

•
•

Entrada 3D
Multilingue

•

•

Outras áreas e stands com pesquisa

•

•

É possível selecionar qualquer funcionalidade de acordo com o evento
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O QUE QUERES SABER
SOBRE AS EMPRESAS?

Onde é que a
empresa está
presente?

Quantos
empregados tem?
Qual o principal
setor de
atividade?
Que áreas
profissionais e
de formação a
empresa mais
procura?
Que línguas
procuram?

Que tipos
de estágio
oferecem?
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Quero-me
candidatar!

DIRETÓRIO
DE EMPRESAS
TALENT PORTUGAL_15

7GRAUS

ADECCO

AFFINITY PORTUGAL

Ajudamos a melhorar a vida das pessoas

Trabalhamos para que outros possam fazê-lo.
Aveiro | Braga | Castelo Branco | Coimbra | Évora |
Faro | Leiria | Lisboa | Palmela | Porto | +7
www.adecco.pt

We don’t just build working relations,
we grow pure #affinity
Lisboa | Óbidos | Porto
affinity.pt

Matosinhos
www.7graus.com
11-50
Tecnologias de Informação
T.I.

201-500
Recursos Humanos

201-500
Tecnologias de Informação

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

Gestão e Economia | Recursos Humanos |
Secretariado e Administração | T.I.
EN

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

● Estágio profissional

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

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

Let There Be Change!
Braga | Lisboa | Porto
www.accenture.pt
1.001-10.000
Tecnologias de Informação
Ciências exatas | Engenharia e Indústria | Gestão e Economia | T.I.
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
accenture.pt/Carreiras
portugal_careers@accenture.com
+351 213 803 500

Maia | Lisboa
www.actuasys.com
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
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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

THROUGH SPORT, WE HAVE THE POWER TO CHANGE LIVES
Maia
adidas-group.com
501-1.000
Serviços Partilhados
Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia |
Recursos Humanos | T.I.
CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, GR, HU, IT, NL, NO, PL, RO,
RU, SV, TR, ZH

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

Think 2morrow
Lisboa | Porto | Praia da Vitória
www.agap2-it.pt
201-500
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
DA, EN, FR, NL
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.agap2-it.pt/#career
cv@agap2.pt
+351 213 137 680
Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

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.

• Yearly training budget
• Flexible benefits
• Remote work
• Flexible working schedule
• Free coaching service
• Health insurance
• International atmosphere
• Office location in the
city center
• Company events
• Unlimited coffee,
fresh fruit, cookies

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
One of the most prized things you begin to nourish
since your first day working at AdNovum is being
able to get to know and work with a group
of amazingly talented, and unique individuals.
As a mentor, I am lucky to be able to help people
take their first step in the company and realize that
they immediately feel like this is where they belong.
Francisco Couto – 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 partners’ 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 - Country Manager

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 Country
Manager 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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More than business, Also Known As People
Lisboa | Porto
akapeople.pt
11-50
Recursos Humanos
Engenharia e Indústria | Recursos Humanos | T.I.
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

Shaping the Future since 1986
Portugal Continental
www.aldi.pt
1.001-10.000
Retalho e Comércio
Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas | Recursos Humanos
DE, EN
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.aldi.pt/carreira.html
rh@aldi.pt

AMT CONSULTING

ANKIX

ANO SOFTWARE

A Matter of Trust

Connecting to the World

Lisboa | Porto
www.amt-consulting.com

Lisboa | Santarém
www.ankix.com

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

51-200
Tecnologias de Informação

11-50
Tecnologias de Informação

Engenharia e Indústria | Gestão e Economia |
Recursos Humanos | T.I.
EN
● Programa de trainees

Engenharia e Indústria | T.I.

T.I.

EN

EN, ES

● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
jobs.amt-consulting.com
careers@amt-consulting.com

Dimensão - Nº de empregados

11-50
Tecnologias de Informação

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

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

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

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

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Somos Altice
Lisboa | Porto | Aveiro | Funchal | Ponta Delgada
www.altice.pt

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

O programa DarWiN
oferece uma viagem única
de 12 meses, onde cada
trainee é acompanhado
por um mentor, um buddy
e um orientador, para que
nas escolhas dos teus
caminhos passes da teoria à
prática de forma rápida
e sustentada.		

O QUE DIZEM
OS NOSSOS DarWiNs?
Estagiar na Altice é escolher entrar numa empresa
de enorme reputação sempre à procura de inovar
e melhorar, tendo a oportunidade fantástica de
conhecer de perto as mais variadas áreas de
atuação da empresa.
Rafael Martins – DDG

EN, FR

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees
● Tese na empresa

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

O QUE FAZEMOS?
No programa Darwin recebemos jovens com novas competências, que
se juntam a equipas muito experientes, numa relação de cooperação e
benefícios mútuos. O programa contempla a participação em atividades
em diversas áreas da empresa o que é uma oportunidade única e contribui
para enriquecer a formação dos participantes. É uma iniciativa com muito
bons resultados para todos os envolvidos.
Ana Abreu - DDG

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O processo de recrutamento é marcado por várias
experiências, nas quais terás a oportunidade
de conhecer a cultura irreverente da Altice e os
desafios que temos para TI!

Se és criativo, sonhador e gostas de fazer
acontecer, vem evoluir e inovar connosco!
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ARMIS GROUP

AUBAY PORTUGAL

BI4ALL

MOVING BUSINESS THROUGH TECHNOLOGY

Ahead of Innovation

Turning Data Into Insights

Lisboa | Porto
www.armis.pt

Lisboa | Porto
www.aubay.pt

Lisboa | Maia
www.bi4all.pt

51-200
Tecnologias de Informação

1.001-10.000
Tecnologias de Informação

201-500
Tecnologias de Informação

Engenharia e Indústria | T.I.

T.I.

T.I.

EN, ES

EN, FR

EN

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Programa de trainees

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.armis.pt/empresa/carreiras
recrutamento@armis.pt
+351 226 002 295

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Programa de trainees

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

Como se candidatar?
www.bi4all.pt/junta-te-a-nos
careers@bi4all.pt
+351 217 266 165

Lisboa | Coimbra | Praia da Vitória
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
Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Your Customer First
Guimarães | Lisboa | Porto
www.armatis.com/pt

1.001-10.000
Apoio a Cliente
Apoio a Cliente | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos | T.I.
DE, EN, ES, FR, IT, NL

● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
emploi.armatis.com/pt-pt/
recrutement.porto@armatis-lc.com
+351 220 448 090

Gostas de comunicar?
És tu, vamos falar!
Em Lisboa, no Porto
ou em Guimarães,
seja qual for o teu perfil,
na Armatis temos sempre
uma oportunidade para ti.
Estás pronto para evoluir
num grupo internacional?
Candidata-te já para
as nossas ofertas!

É um privilégio trabalhar numa empresa como
a Armatis. Com liberdade e autonomia
tornamo-nos mais competentes.
Promove um ambiente saudável, bem como
incentiva a troca de experiências de um ponto
de vista cultural e profissional. Isto garante a nossa
motivação e também a produtividade!
“O sucesso de uma empresa é o resultado
do trabalho de uma grande equipa”
Elisa Correia, Supervisora.

☺

O QUE FAZEMOS?
A Armatis é especialista na gestão da relação com o cliente. Com mais de
30 anos de experiência, desenvolve a confiança do cliente nos serviços,
através de padrões de qualidade e da monitorização da satisfação. Somos
9.000 colaboradores em 4 países. Em Portugal estamos no Porto, Lisboa
e Guimarães e temos diversas áreas de negócio: o turismo, a banca, as
telecomunicações, o e-commerce, entre outras.
David Cerdeira, Diretor de Operações

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O nosso processo de recrutamento é adaptado
de acordo com as atividades representadas.
Algumas das fases que aplicamos são: testes
linguísticos, validação de perfil personalizado e
entrevistas pessoais, para identificar e responder
às expetativas do candidato.
Valorizamos a comunicação permanente
com o candidato, garantindo transparência
e feedback atempado.

Procuramos diferentes perfis dada a diversidade
do nosso portafolio de clientes.
Jovem ou de meia idade, festivaleiro ou campeão
de xadrez, ambicioso ou cauteloso…
A Armatis espera por ti!
Diversidade, coesão, relevância e compromisso
são as nossas bases e as que procuramos nos
nossos candidatos por forma a estarmos todos
alinhados com a nossa cultura e com os nossos
valores. Bem-vindo à nossa casa !
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
Act for human progress by
protecting what matters!
Lisboa
www.axa.com

51-200
Tecnologias de Informação

9-month paid internship, with
possibility of an employment
contract afterwards. A learning
journey in a global team &
international projects that
fosters your skills to take on
challenging roles and provides
a unique career start point!

Engenharia e Indústria |
Gestão e Economia | T.I.

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
I found at AXA a very talented group of people,
who took effort in my development and made me
feel included in a multicultural work environment.
I had the chance to work on challenging projects
that helped me outgrow myself. There is a constant
thrust for innovation and empowerment which
reflects not only in our work atmosphere but on our
community.
Gabriel Barros, Business Analyst

EN

● Estágio profissional

How to apply?
www.axa.com/en/careers
recruitment.axagopt@axa.com

WHAT DO WE DO?
AXA Group Operations is an integral part of AXA, an insurance company
serving 100+ million people worldwide. We create innovative technology &
data solutions to help AXA fulfill its ambition of being a customer-focused,
tech-led company. AXA GO is a young & dynamic division launched in
2019 with 8000 workers across 17 countries around the globe, including
almost 400 consultants based in Portugal.

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

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

We’re seeking people who want to push their own
boundaries while driving progress for the world.
Brilliant, compassionate and English proficient
individuals who thrive in a team environment
and seek perspectives different to their own, but
who are equally willing to be bold and take the
lead, using initiative and enterprise to deliver an
exceptional service to our customers, every day.
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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		

Tech For People
Aveiro | Lisboa | Porto
www.boldint.com
501-1.000
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN, FR
● 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 | Marketing e Vendas
FR

Como se candidatar?
www.jobsbouyguestelecomservices.com
recrutement@bouyguestelecomservices.pt
+351 968 398 763
Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

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
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | T.I.
DE, EN, ES, FR

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.bosch.pt/carreiras

Na Bosch moldamos o futuro
ao inventar tecnologias de
alta qualidade e serviços
que trazem entusiasmo
e enriquecem a vida das
pessoas. A nossa promessa
aos nossos colaboradores
é sólida: crescemos juntos,
desfrutamos do que fazemos e
inspiramo-nos uns aos outros.
Junta-te a nós
e sente a diferença.

Conhece mais testemunhos em
www.bosch.pt/carreiras/porque-a-bosch/
conhece-a-equipa/

O QUE FAZEMOS?
Líder em IoT, a Bosch oferece soluções inovadoras para casas e cidades
inteligentes, mobilidade e indústria conectada. Os seus produtos e
serviços inovadores melhoram a qualidade de vida das pessoas e ajudam
a proteger o ambiente: são “Tecnologia para a Vida”. Cerca de 395 mil
colaboradores em 400 localizações em todo o mundo, dos quais cerca de
73 mil estão a trabalhar em I&D.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

No nosso site podes encontrar as oportunidades
que temos em aberto 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, estás
entusiasmado para aprender e partilhar, és
proativo e dinâmico, tens uma forte orientação
à excelência e à inovação, tens capacidade de
adaptação a vários contextos, inclusivamente
interculturais, e colocas paixão em tudo o que
fazes, a Bosch é a empresa certa para ti.
Work #LikeABosch
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
A Bosch sempre transmitiu a imagem de uma
empresa inovadora com grande investimento
em I&D. Pessoalmente, considero essa
aposta realmente impressionante. É também
proporcionado aos colaboradores o equilíbrio certo
entre autonomia, formação e acompanhamento.
Maria João Lopes, Software Engineer for Industry
4.0 Applications

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
Apoio a Cliente | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas | Recursos Humanos
EN
● Estágio de verão

Como se candidatar?
careers.calzedoniagroup.com

CAPGEMINI PORTUGAL

CARGLASS PORTUGAL

CELOPLÁS

Get the future you want

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

Inovação com polímeros

Évora | Lisboa
capgemini.com
1.001-10.000
Tecnologias de Informação

Barcelos
www.celoplas.pt

201-500
Retalho e Comércio

Engenharia e Indústria |
Gestão e Economia | T.I.
EN, FR

51-200
Indústria e Engenharia

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

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Engenharia e Indústria
EN

● Estágio curricular

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

● Estágio curricular
● Estágio de verão

Como se candidatar?
bit.ly/3x9kDNQ
candidaturas@carglass.pt

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

Empowering Innovation
Lisboa | Porto
www.celfocus.com
1.001 - 10.000
Tecnologias de Informação
T.I
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
careers.celfocus.com

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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CINTRA

CISCO

CLARANET

Efficient & Innovative Solutions
to Global Mobility Needs
Lisboa
www.cintra.es

Be you, with us

Helping our customers do amazing things!

Oeiras
www.cisco.com

Lisboa | Porto
www.claranet.pt

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

10.001+
Tecnologias de Informação

501-1.000
Tecnologias de Informação

Ciências exatas | Engenharia e Indústria |
Gestão e Economia | T.I.
DE, EN, ES, FR, IT
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

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

Como se candidatar?
www.cintra.es/en/careers
recursos.humanos@cintraportugal.pt

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

Como se candidatar?
www.claranet.pt/carreiras
recrutamento@pt.clara.net

CLEVERTI

CLOSER CONSULTING

COVET GROUP

Innovation works

To Challenge Complexity

Elevate Design and Craftsmanship

Oeiras
www.cleverti.com

Lisboa
www.closer.pt

Gondomar
covetgroup.com

11-50
Tecnologias de Informação

201-500
Tecnologias de Informação

201-500
Artes

T.I.

Engenharia e Indústria | T.I.

EN

EN

● Estágio profissional

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

● Estágio de verão
● Estágio profissional
● Programa de trainees

● Tese na empresa

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

Apoio a Cliente | Arquitetura e Design |
Marketing e Vendas | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional

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

Feeding the Future
Porto
www.cofcointernational.com
201-500
Serviços Partilhados
Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia |
Secretariado e Administração | T.I.
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão

Como se candidatar?
www.cofcointernational.com/careers/porto-centre-of-excellence/
TalentAcquisition@cofcointernational.com
+351 969 785 249
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Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Great people,
Great service,
Great beverages.
Faro | Funchal | Lisboa | Ponta Delgada | Porto | Setúbal
www.cocacolaep.com

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.

EN, ES

Como se candidatar?
pt.ccep.jobs

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

O QUE FAZEMOS?
Somos o maior engarrafador independente da Coca-Cola no mundo.
Temos uma equipa distribuída por 29 países (Europa Ocidental, Austrália,
Indonésia e ilhas no Pacifico) que produz, vende e distribui bebidas
para mais de 1.75 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 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 de momento 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!
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Let Your Ideas Shape the Future
Palmela | Porto | Vila Nova de Famalicão | Vila Real
www.continental.com

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

● Estágio curricular
● Programa de trainees
● Tese na empresa

• 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 Roll-Out Support Coordinator

O QUE FAZEMOS?

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

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.

Dimensão - Nº de empregados

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

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

51-200
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/oportunidades/?lang=pt-pt
jobs@cross-join.com
+351 217 992 120

Na Crossjoin construímos
juntos o teu futuro numa
carreira multidisciplinar, focada
no sucesso.
Aqui encontrarás um
Great Place to Work, com
uma cultura centrada nas
pessoas, onde promovemos
a igualdade, o respeito e o
espírito de equipa.

Ao entrar para a Crossjoin vi-me integrado numa
equipa de profissionais excecionais e sempre
disponíveis que desconhecem a expressão
“desafios impossíveis” - dotados da nossa distinta
metodologia e adaptabilidade fazemos do nosso
lema uma realidade: “Perform to Perfection”. Não
vejo melhor ecossistema para a minha valorização
e crescimento profissional!
André Malafaia - Consultant

O QUE FAZEMOS?
Somos uma empresa de referência internacional em tecnologias de
informação, presentes em diversos sectores da indústria, com uma equipa
altamente especializada e com domínio em múltiplas tecnologias.
Apostamos na constante atualização das nossas competências em trends
tecnológicas futuras, assegurando o nosso posicionamento na vanguarda.
João Modesto - CEO

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Não precisas de ter experiência profissional, se
tens vontade de aprender e de te desafiar, procura
as nossas oportunidades no nosso website em
www.crossjoin.pt e no Linkedin.
O processo de recrutamento é simples e out of
the box, encontramos a dinâmica correta para ti,
medimos a qualidade técnica e abrimos as portas
para o teu crescimento profissional.

• 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

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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CROWE

DECSKILL

DELTA CAFÉS - GRUPO NABEIRO

Smart Decisions. Lasting Value.

Digital, Engaged, Community

Lisboa | Porto
www.crowe.pt

Lisboa | Porto
www.decskill.pt

Na origem encontramos o futuro
Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Campo Maior |
Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | +14
www.gruponabeiro.com

201-500
Financeiro

201-500
Tecnologias de Informação

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

● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.crowe.com/pt/carreiras/candidaturas

1.001-10.000
Bens de Consumo

T.I.

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

EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.gruponabeiro.com/empregos

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

We measure our success by our actions not our words.
Oeiras
datalynx.pt
11-50
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

Contigo somos mais fortes! Junta-te a nós!
Portugal Continental e Ilhas
myjob.decathlon.pt
10.001+
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

34_TALENT PORTUGAL

WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?

We are stronger together
Lisboa
www.cycloid.pt

11-50
Tecnologias de Informação
T.I.

We offer the opportunity
to develop your talent,
working in international
and multidisciplinary teams,
participating in disruptive
and innovative projects.
You will be part of a team,
with a constant desire to learn
in a dynamic and collaborative
environment, where health,
well-being and balance
are fundamental.
WHAT DO WE DO?
We work to help businesses overcome challenges and take new ideas
forward by delivering the best technology solution that enables them
to succeed. Since 2005, we design, develop, deliver, and manage IT
and software solutions in three key areas: Multimedia, Video/ OTT
and Big Data. Find our happy customers across a wide range of sectors,
from large Telecom providers to smaller media companies and museums.

How to apply?
www.cycloid.pt/job-offers.html
jobs@cycloid.pt

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

Have you finished your studies, or already have
a professional experience and you are looking
for a new challenge? Check our website
or Linkedin where you can find the latest offers,
or send your CV spontaneously to jobs@cycloid.pt.

We’re looking for people with willingness for new
challenges in innovative projects developed with
the latest technologies.
We value a continuous improvement mindset,
reliability, desire to learn and develop new skills,
as well as the ability to work as a valued member
of a multi-cultural team.

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Innovative solutions to decode your projects
Lisboa | Porto
www.decode.pt
51-200
Tecnologias de Informação
T.I.
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.decode.pt/en/careers
working@decode.pt
+351 211 164 180

DIXTIOR

E-GOI

EF EDUCATION FIRST

Think Local, Act Global

Marketing Automation para Todos!

Opening the world through education

Lisboa
www.dixtior.com

Matosinhos
www.e-goi.com

Lisboa | Porto
www.ef.edu.pt

51-200
Tecnologias de Informação
Gestão e Economia | T.I. | Finanças
e Contabilidade | Ciências Exatas
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

Como se candidatar?
dixtior.freshteam.com/jobs
recruitment@dixtior.com
+351 211 942 418

● Estágio profissional

51-200
Tecnologias de Informação

10.001+
Educação

Apoio a Cliente | Marketing
e Vendas | T.I.
EN, ES

Apoio a Cliente | Educação e Formação |
Gestão e Economia | MKT e Vendas

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

Como se candidatar?
www.e-goi.com/pt/vem-trabalhar-connosco
human.resources@e-goi.com

Como se candidatar?
careers.ef.com/search
efportugal@ef.com
+351 213 173 470

Braga | Lisboa
www.dstsgps.com
1.001-10.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Gestão e Economia | T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
recrutamento.dstsgps.com
recrutamento@dstsgps.com
+351 937 840 151
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
To make an impact that matters
Lisboa | Porto | Viseu
www.deloitte.pt

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

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Na Deloitte nunca
trabalharás sozinho.
Farás parte de uma rede
de pessoas talentosas que
te vão inspirar a dar o melhor
de ti e a mudar o mundo a torná-lo mais humano,
eficiente e tecnológico –
enquanto desenvolves
uma carreira aliciante.

Somos dinâmicos. Somos desafiados com
oportunidades de aprendizagem que nos fazem
crescer enquanto profissionais e pessoas,
com o apoio das melhores equipas.
Sentimos também que criar um impacto nos
clientes e sociedade é possível e gratificante!
Helena Herrera – Consulting

O QUE FAZEMOS?
Somos uma marca global com 4000 pessoas em Portugal, das quais
mais de 1000 trabalham em áreas tecnológicas. 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.

Dimensão - Nº de empregados

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

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

The Art of Fintech
Porto
devexperts.com

501 - 1.000
Tecnologias de Informação
T.I.
EN

• Diverse, creative
and thought-provoking
work environment
• Flexible schedules
• Possibility to work remotely
• Paid vacations
• Insurance coverage
(for you and your children)
• Meal cards
• Snacks and beverages
• Partial reimbursement
for fitness memberships
• Comfortable workspaces
with modern equipment

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
At Devexperts, we have an excellent working
environment. No matter the country that you come
from, we all speak the same “language”. 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

WHAT DO WE DO?

How to apply?
careers.devexperts.com/offices/portugal
porto@devexperts.com

At Devexperts, we are challenged every day and we love it. The markets
we serve are very dynamic and fast-paced, so every day is an adventure,
and we thrive by creating new products, services, and solutions. Adding
value and improving the financial markets landscape is a permanent goal.
Paulo Pina Pires - CEO Devexperts Portugal

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

A general interview by video chat
with an in-house recruiter;
Technical interview with the tech team
(can vary from one or two interviews depending
on the areas and if there is a home task);
Home tasks or a technical test;
Last cultural fit interview with the HR and
Management teams;
Final proposal (taking into consideration
the final approval).

We welcome candidates that think of learning as
an ongoing process in their careers. When creating
the next generation of financial software solutions,
we work together as a team not only for our clients
but also to improve our skills across the board.
Devexperts encourages employees to participate
in professional events, attend training, and obtain
certifications.
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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.
EN, ES

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional
● Programa de trainees
● Tese na empresa

• Experiência numa
empresa internacional
• Oportunidades de
desenvolvimento pessoal,
profissional e networking
• Condições, benefícios e uma
cultura de trabalho flexível
• Projetos disruptivos para
lá da tua função: inovação,
sustentabilidade, diversidade
e inclusão, voluntariado,
responsabilidade social
corporativa, etc.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
“Participar no EDP Trainee Program foi a abertura
de uma porta para um mundo novo, um mundo
em que se age hoje para mudar o amanhã com
pessoas dispostas a ensinar e aprender. Durante
o programa, tive a oportunidade de trabalhar em
diferentes áreas e além de toda esta aprendizagem
profissional, são as pessoas, que conheci durante
o programa, que levarei comigo.”
Tatianna Lyra, EDP Trainee Program 2020

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

O QUE FAZEMOS?
Presente em 22 países e com uma cadeia de valor que começa na produção de energia e termina
na sua comercialização, a EDP conta com cerca de 10 milhões de clientes e 12 mil colaboradores,
que contribuem diariamente para uma energia feita de compromisso, inovação, sustentabilidade e
responsabilidade para com a sociedade. Com mais de 12.000 colaboradores fornecemos energia e gás a
mais de 9 milhões de clientes, e 81% da energia produzida por nós é renovável.Estamos a fazer o nosso
papel para criar um mundo mais equilibrado e sustentável, um mundo inclusivo, diversificado e humano.
Estamos, já hoje, a mudar o amanhã.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O nosso processo de recrutamento é uma
experiência célere, eficiente e inclusiva, que
procura proporcionar uma experiência inesquecível
aos nossos candidatos e candidatas.
Apesar de adaptável à função à qual te candidatas,
em regra geral, o processo compreende uma
candidatura, provas online e entrevista final,
podendo realizar-se em modo totalmente online
ou misto. No EDP Trainee Program o processo de
recrutamento é semelhante e totalmente online, em
que acresce um assessment center.

• Espírito 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,
mudando o amanhã já hoje

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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EFAPEL

ELEVUS PORTUGAL

ENGEL & VÖLKERS

O que é simples é genial.

Elevamos e crescemos juntos!

The world leading real estate company

Lousã
www.efapel.pt

Lisboa | Porto
elevus.pt

Matosinhos | Porto | Vila Nova de Gaia
www.engelvoelkers.com

201-500
Indústria e Engenharia

11-50
Recursos Humanos

Engenharia e Indústria | Gestão
e Economia | Marketing e Vendas
EN, ES, FR

51-200
Imobiliário e Construção

Apoio a Cliente | Finanças e Contabilidade |
Marketing e Vendas | T.I.
CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, GR, HU, IT, +8
● Estágio profissional
● Programa de trainees
● Tese na empresa

Como se candidatar?
efapel.pt/pt/recrutamento

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

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

● Programa de trainees

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

Shaping the Future since 1986
Almada | Aveiro | Coimbra | Leiria | Lisboa | Marinha Grande |
Oeiras | Porto
egor.pt
1.001-10.000
Recursos Humanos
Educação e Formação | Engenharia e Indústria |
Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia
DE, EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
emprego.egor.pt/pt/anuncios		
+351 213 896 300

ERT TÊXTIL

EUROPCAR MOBILITY GROUP SHARED SERVICES CENTER

Join us, Become an expERT!

EY
Building a Better Working World

Mobility for All
São João da Madeira | Felgueiras
www.ertgrupo.com
501-1.000
Indústria e Engenharia

201-500
Financeiro

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

● Tese na empresa

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

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

Lisboa | Porto
www.ey.com
10.001+
Financeiro
Direito e Impostos | Eng. e Indústria |
Finanças e Contab. | Gestão e Economia
EN

● Estágio de verão
● Estágio profissional

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

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

WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
The technology that powers
Euronext financial markets.
Lisboa | Porto
www.euronext.com

51-200
Tecnologias de Informação
Finanças e Contabilidade | T.I.
EN, FR

● Estágio internacional
● Estágio profissional
● Programa de trainees

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

Opportunity to grow as an
Expert and as a Leader:
• Develop your expertise
and perform at the highest
levels across business
and support functions
• Benefit from our tailored
career framework
• Enjoy a flexible career
path across our multinational
functions

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

We have great career 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 meet your
future manager and HR to learn more about the
role, as well as Euronext’s business, strategy and
culture.

We look for motivated and 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 new progress with their team.

Setor de atividade

When I started working for Euronext, I couldn’t
imagine how much my experience was going to
be meaningful. The company enables employees
to perform and to grow significantly, while giving
them the chance to quickly access a great level
of responsibilities. Team spirit and energy are key
values and I was lucky to find them at Euronext.
Sophia Dubois, Head of Events

WHAT DO WE DO?
Euronext, leading pan-European stock exchange, operates in several
financial marketplaces across Europe. Our tech centers are in Porto,
Paris, Nordics and Milan. Euronext offers diverse financial products
and has a strong expertise providing technological solutions that
supports and operates its own markets. Also, operates mission critical
infrastructures and the technological teams play a critical role on making
this infrastructure resilient.
Manuel Bento, Euronext Technologies CEO

RECRUITMENT PROCESS

Dimensão - Nº de empregados

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Future at heart
Lisboa
www.everis.com
10.001+
Tecnologias de Informação
Engenharia | Informática | Gestão e Economia
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

Como se candidatar?
www.everis.com/portugal/pt-pt/careers-portugal
talent.portugal_ev@everis.nttdata.com

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/pages.php?page_id=311
candidaturas@fabamaq.com
+351 224 091 939

FERPINTA

FERROVIAL SERVIÇOS

FORÇA AÉREA RECRUTAMENTO

Sonhamos o futuro

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

Mostra a Força que há em ti!

Oliveira de Azeméis
ferpinta.pt
201-500
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Gestão e Economia
| Marketing e Vendas | Recursos Humanos
DE, EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.ferpinta.pt/index.php?cat=13
candidatura.fer@ferpinta.pt
+351 256 411 400
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1.001-10.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria

Lisboa | Porto
crfa.emfa.pt
1.001-10.000
Administração Pública
Eng. e Indústria | RH | Saúde e Farmácia |
Secretariado e Administração

EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio profissional

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

Como se candidatar?
crfa.emfa.pt
crfa_recrutamento@emfa.pt
800 206 449

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Inspiring mobility
Bragança | Nelas | Palmela | Santa Maria da Feira |
São João da Madeira | Vouzela
www.faurecia.com

10.001+
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Finanças
e Contabilidade | Recursos Humanos | T.I.

Oportunidades de carreira
num Grupo líder em tecnologia
automóvel, que apresenta
soluções inovadoras e que
está em permanente evolução.
Ambiente dinâmico
e multicultural.
Foco na inovação
e na sustentabilidade.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Movemo-nos pela paixão que temos. Vivemos um
dia a dia intenso e desafiante, mas temos orgulho
nos resultados que alcançamos. Trabalhamos
numa indústria onde a exigência é enorme e isso
obriga-nos a um constante desenvolvimento,
incentivado por um ambiente internacional,
multicultural e rico em diversidade.
É por isso um orgulho fazer parte
da equipa da Faurecia

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

Como se candidatar?
careers.faurecia.com
recrutamento.pt@faurecia.com		

O QUE FAZEMOS?
Somos um Grupo líder na tecnologia automóvel presente em 35 países.
Temos cerca de 114 000 colaboradores a nível mundial e 1 em cada 3
veículos que passarem por ti na estrada tem componentes nossas.
Com convicções fortes e valores que nos guiam, estamos focados
no desenvolvimento sustentável, valorizamos a diversidade,
o papel da Mulher e temos os olhos sempre postos no futuro.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Poderás ter uma ou várias entrevistas,
mas o objetivo é sempre o mesmo: conhecer-te!
Queremos que nos mostres quem és e como
trabalhas. Fala-nos das tuas aspirações e coloca
todas as tuas dúvidas sem receios.
Nós também o iremos fazer.
E não te esqueças: tudo começa com uma
candidatura!
Candidata-te em careers.faurecia.com

Queremos candidatos sem medo de “pôr as mãos
na massa”. Candidatos dinâmicos, proativos,
de diferentes áreas e com coragem
para estudar os problemas e apresentar
as suas próprias soluções.
Autonomia, vontade de aprender,
empreendedorismo e capacidade de trabalhar
em equipa são aspetos que valorizamos e que
poderás encontrar na Faurecia.
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FUJITSU

GROHE PORTUGAL

GRUPO CASAIS

Shape your World

Pure Freude an Wasser

Are you ready to build?

Braga | Lisboa
www.fujitsu.com/global

Albergaria-a-Velha
www.grohe.pt

Braga | Lisboa
www.casais.pt

1.001-10.000
Serviços Partilhados

1.001-10.000
Imobiliário e Construção

501-1.000
Indústria e Engenharia

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

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

Arquitetura e Design |
Engenharia e Indústria
DE, EN, ES, FR, NL

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.fujitsu.com/pt/about/careers
portugalgdc.recruitment@ts.fujitsu.com
+351 217 244 444

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

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

● Estágio profissional
● Programa de trainees

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

Matosinhos
www.generixgroup.com
51-200
Tecnologias de Informação
Apoio a Cliente | Engenharia e Indústria | T.I.
EN, FR
● Estágio internacional
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.linkedin.com/company/generix/jobs
generix.porto@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
Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

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

The global leader in drive systems
Porto
www.gknautomotive.com

201-500
Financeiro

We offer a workplace where
innovation is encouraged,
opportunities are exciting,
and your career growth is
supported.
At the GBS you will work on
transformational projects which
will give you the chance to be
part of a high performing team.

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

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
GKN is as an ambitious and innovative project
that allows me to acquire new abilities and reinforce
my existing knowledge. Here I feel the space for
growth and to reach outstanding opportunities.
The multicultural environment is the perfect final
touch for this healthy context, as we all are happily
welcomed to bring our diversity to its fullest.
Eduardo Queiroz - Office Facilities Responsible

EN, ES, FR, IT, PL
● Estágio profissional
● Programa de trainees
● Tese na empresa

How to apply?
www.gknautomotive.com/en/company/careers

WHAT DO WE DO?
GKN Global Business Services is a focused center delivering efficient
and enhanced, digitally enabled processes. With more support functions
now located together, GKN can develop and simplify the ways of working.
The GBS team is working closely with Automotive sites, providing Finance,
Procurement, HR and Sales Order Management services. From synergies,
GKN also created an IT center of competence.
Vitor Alves- Director of Global Business Services

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

Our aspiration is to achieve a world-class GKN
candidate experience. We treat our candidates
with fairness and with a focus on diversity &
inclusion at each step of the journey.
Our opportunities can be found on our career’s
webpage. You will talk with one of our Talent
Acquisition specialists, after which we will arrange
an interview with the Hiring Manager.

At GKN Automotive we understand that people
are at the core of our success.
We value people who are aligned to our culture
which is underpinned by our 4 core values of
Driven, Ingenious, Principled and Collaborative.
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We use this to attract, retain and develop our
employees, to drive our collective sense of purpose
and to communicate who we are in the market
and what we stand for.

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Passion for challenges, an
opportunity for innovation
Lisboa
www.gmv.com

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

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
gmv.csod.com/ux/ats/careersite/4/
home?c=gmv&lang=en-US
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 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

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.

Setor de atividade

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?

COMO É O RECRUTAMENTO?

Dimensão - Nº de empregados

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Áreas profissionais mais procuradas

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

We code, you create!
Coimbra | Lisboa
www.goodbarber.com

51-200
Tecnologias de Informação
Apoio a Cliente | Recursos Humanos | T.I.
EN, FR

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Tese na empresa

How to apply?
careers.goodbarber.com
alvaro@goodbarber.com
+351 910 150 945

Every single person
at GoodBarber is important
for our success.
Every single one has the
opportunity to leave a real
mark that will resonate
worldwide.
We are constantly evolving
and we believe in
long-lasting relationships to
keep developing together.

I joined GoodBarber in 2020, and I can say that
it was my best year in terms of professional growth.
We’re a constantly evolving platform and the
learning process (which never ends!) was way
easier with the great support of the team.
Due to our continued growth and the variety
of apps created by our customers, every day
there’s a new challenge to overcome.

WHAT DO WE DO?
We allow anyone to make high-performing native apps and Progressive
Web Apps with the best design and user experience out there.
Over 30,000 apps use GoodBarber today. They always stay ahead of the
game thanks to the constant progress made through the continuous R&D
GoodBarber is dedicated to.

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

We look for talent everywhere and anywhere
as we believe that anyone has the potential
to be a game-changer. The only thing we want
is for you to show us who you are, as you are.
Don’t be afraid to contact us and place as many
questions as you need, it’s your time to be
on the spotlight.

Teamwork, collaboration, cooperation, creativity,
energy, proactivity and ambition. Some might
seem redundant or repetitive… truth is we believe
in growing together.
Our goals take us to the next level so,
why not share our visions and look to achieve
them together?
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WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?

Trabalhamos no presente a pensar no Futuro
Aveiro | Coimbra | Guarda | Lisboa | Montijo | Portalegre | Porto | Viseu
www.gotmink.pt
51-200
Apoio a Cliente
Apoio a Cliente | Educação e Formação |
Marketing e Vendas | Recursos Humanos
EN, ES, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio internacional
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.gotmink.pt/oportunidade-emprego
recrutamento@gotmink.pt
+351 926 762 352

Better Never Stops
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?
careers.grunenthal.com/go/Location-Portugal

GRUPO ETE

GRUPO MARTIFER

GRUPO PETROTEC

POR FORÇA DO MAR DESDE 1936
Aveiro | Lisboa | Madeira | Ponta Delgada |
Porto | Setúbal | Sines
www.ete.pt

Todos os dias a desafiar limites!
Aveiro | Lisboa | Oliveira de Frades |
Viana do Castelo
www.martifer.com

Enabling the Future of Mobility

501-1.000
Indústria e Engenharia

1.001-10.000
Indústria e Engenharia

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

Guimarães | Seixal
www.petrotec.pt

● Programa de trainees

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

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

1.001-10.000
Indústria e Engenharia

Engenharia e Indústria | Gestão e
Economia
EN, ES, FR
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.martifer.com/pt/carreira		
+351 232 767 700

Áreas profissionais mais procuradas

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

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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GRUPO PRIMOR

GRUPO RAMOS FERREIRA

HANSA-FLEX

We make it together

Mais do que uma empresa,
somos uma família!
Vila Nova de Gaia
www.ramosferreira.com

Sempre presente na óleo-hidráulica

Vila Nova de Famalicão
grupoprimor.pt
501-1.000
Indústria e Engenharia
Ciências exatas | Eng. e Indústria | Finanças
e Contabilidade | Marketing e Vendas

201-500
Imobiliário e Construção
Engenharia e Indústria
EN, FR

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Tese na empresa

Leiria | Maia | Sintra
pt.hansa-flex.com
11-50
Indústria e Engenharia
Apoio a Cliente | Engenharia e Indústria |
Marketing e Vendas
DE, EN, ES

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

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

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

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

HCCM CONSULTING

HIPOGES IBERIA

HITACHI SOLUTIONS

Um dos principais players na área da
Consultoria Tecnológica e de Inovação.
Lisboa
www.hccm.pt

Your best partner for asset management
solutions
Lisboa | Porto
www.hipoges.com

Inspire the next

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

201-500
Financeiro

Porto
www.hitachi-solutions.com
51-200
Tecnologias de Informação

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

Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.hccm.pt/Recrutamento.php
jobs@hccm.pt
+351 210 183 088

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

Como se candidatar?
careers.smartrecruiters.com/HitachiSolutions/europe
recruitment@hitachisolutions.com

HRB SOLUTIONS

INFINEON TECHNOLOGIES

INFOSISTEMA

Criamos soluções com valor

Part of your life. Part of Tomorrow

Performance is Everything

Lisboa
www.hrbsolutions.eu

Maia
www.infineon.com

Angra do Heroísmo | Oeiras
www.infosistema.com

11-50
Recursos Humanos
Eng. e Indústria | Finanças e Contab. |
Gestão e Economia | Marketing e Vendas
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.hrbsolutions.eu/ofertas-de-emprego-hrbsolutions
lisbon.office@hrbsolutions.eu
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201-500
Serviços Partilhados

51-200
Tecnologias de Informação

Finanças e Contabilidade | Gestão
e Economia | Recursos Humanos | T.I.
DE, EN
● Estágio internacional
● Estágio profissional
● Programa de trainees

● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.infineon.com/cms/en/careers
Recruiting@infineon.com
+351 229 402 401

Gestão e Economia | T.I.
EN
● Estágio de verão
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.infosistema.com/careers
talent@infosistema.com
+351 214 139 860

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Ajudamos as Pessoas
a moverem-se
Aveiro | Braga | Cascais | Faro | Lisboa | Ovar |
Portimão | Porto | Setúbal | Sintra | Vila Nova de Gaia
salvadorcaetano.pt

1.001-10.000
Retalho e Comércio
Engenharia e Indústria | Gestão
e Economia | Marketing e Vendas | T.I.

E se tivesse oportunidade
de fazer parte do futuro
da mobilidade? Aceitaria?
Inovação, melhoria contínua e
crescimento fazem parte do
nosso ADN. O crescimento
das nossas Pessoas. Porque
só quando elas crescem, é
que nós crescemos com elas.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
O meu conselho para quem vem trabalhar
para o Grupo Salvador Caetano é que as
oportunidades de crescimento aqui dentro
só dependem da tua vontade.
André Bulhosa– Gestor de Produto

EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

O QUE FAZEMOS?
Somos um grupo internacional presente em 3 continentes, com mais
de 70 anos dedicados à indústria e ao setor automóvel. Mas
vamos mais longe. No Grupo Salvador Caetano criamos valor nos
nossos negócios, sempre de olhos postos no futuro e reafirmando
o compromisso de cumprir a nossa visão “Ajudamos as Pessoas a
moverem-se”

Como se candidatar?
empregosalvadorcaetano.pt
recrutamento@salvadorcaetano.pt

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Como posso Ser Caetano?
O nosso processo de recrutamento é simples,
rápido e está à distância de um clique.
O movimento começa em
empregosalvadorcaetano.pt.
É só escolher entre candidatura espontânea,
candidatura a uma oferta de emprego ou ao
nosso Pograma Talento Jovem (aberto todo
o ano). Temos uma equipa de recrutamento
dedicada e que dará feedback o mais
rapidamente possível.

Procuramos Pessoas apaixonadas, pioneiras,
irreverentes, confiáveis e que queiram fazer
parte do futuro da mobilidade.
Somos uma Família XXL sempre de braços
abertos. Ser Caetano é ser autêntico na relação
com os outros, é ser apaixonado pelo que se faz,
é ser criativo e arranjar soluções com valor,
é ser obcecado pela melhoria contínua,
é colaboração e trabalho em equipa.

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

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

Global community of digital experience creators
Coimbra | Lisboa
www.hyphenteam.com
11-50
Tecnologias de Informação
T.I.

Como se candidatar?
www.hyphenteam.com/opportunities
joinus@hyphenteam.com

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, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.incentea.com/pt/pessoas
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Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Não há casa como a nossa!

Amadora | Braga | Loulé | Loures | Matosinhos
www.ikea.com

1.001-10.000
Retalho e Comércio
Apoio a Cliente | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas | Turismo e Hotelaria

O nosso trabalho baseiase num espírito de união e
entusiamo. Trabalhamos muito,
mas divertimo-nos a fazê-lo!
Juntos, construímos um
ambiente de trabalho informal,
diversificado e inclusivo,
guiando-nos pelos nossos
valores e propósito únicos.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Estou na IKEA há 8 anos e lembro-me do meu
1º dia como se fosse hoje! A cultura e os valores
IKEA são únicos e sempre me seduziram, por me
rever neles. Sempre consegui mostrar o meu
verdadeiro “EU” e ser respeitada. É um orgulho fazer
parte da IKEA!
Carina Fonseca – Team Leader, Service & Sales
Support

EN

O QUE FAZEMOS?

Como se candidatar?
www.ikea.com/pt/pt/this-is-ikea/work-with-us

Na IKEA acreditamos que o nosso trabalho é muito mais do que um
emprego. Acreditamos que a nossa visão e o nosso propósito geram
um impacto positivo na vida da maioria das pessoas e orgulhamo-nos
de fazê-lo em equipa. O talento e a paixão dos nossos colaboradores
são fundamentais para criarmos um melhor dia a dia em casa para a
maioria das pessoas.
Cláudio Valente – Country People & Culture Manager

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O nosso processo de recrutamento começa
sempre com uma boa conversa!

NA IKEA as pessoas são a essência do nosso
negócio e da nossa cultura única. É por isso que
recrutamos com base nos valores.

Para algumas funções, podemos pedir a realização
de alguns testes para avaliar as capacidades
cognitivas dos nossos candidatos, competências
técnicas ou comportamentos.
Acima de tudo, procuramos conhecer e dar-nos
a conhecer, para perceber se os candidatos se
identificam com os valores IKEA.
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Procuramos pessoas que partilhem os nossos
valores e a nossa paixão pela vida em casa.
Pessoas curiosas, com diferentes backgrounds,
divertidas, humildes, que adorem trabalhar em
equipa e que desejam impactar positivamente a
vida de milhões de pessoas.

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?

#morethanajob
Alcochete | Almada | Amadora | Aveiro | Barcelos |
Barreiro | Braga | Bragança | Caldas da Rainha |
Cascais | Castelo Branco | Coimbra | Covilhã |
Évora | Faro | Funchal | Gondomar | Guarda |
Guimarães | Leiria | Lisboa | Loulé | Loures | Maia |
Matosinhos | Montijo | Odivelas | Paços de
Ferreira | Ponta Delgada | Portimão | Porto | +13
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?

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

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 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.

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Positive Digital Flow
Aveiro | Bragança | Lisboa | Porto
www.inetum.com

1.001-10.000
Tecnologias de Informação
T.I.
EN, FR

● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Programa de trainees

● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.linkedin.com/company/inetum/jobs/
careers.inetumportugal@inetum.com

IMAGINA O TEU FUTURO…
NÓS AJUDAMOS-TE A
CONTRUÍ-LO!
Assim como a tecnologia está
em permanente evolução,
nós incentivamos os nossos
talentos a renovarem-se
continuamente, seguindo a
trajetória de carreira que mais
se adapta aos seus objetivos e
criando o seu próprio caminho.

Mais do que uma empresa, somos uma família
cheia de energia e com um ambiente descontraído,
onde o companheirismo e o espírito de equipa são
diariamente vividos. Software Engineer
É uma sensação ótima quando tens a
oportunidade de trabalhar numa empresa onde
sentes que a gestão confia no teu trabalho
e dá-te a autonomia necessária para fazeres
mais e melhor a cada novo dia. Senior Consultant

O QUE FAZEMOS?
Somos uma das 5 maiores empresas de serviços de TI em Portugal,
com forte experiência nas áreas de Consultoria, Serviços Aplicacionais
e de Infraestruturas, SAP e Software. Com mais de 2 500 profissionais
em Portugal e 27 000 no Mundo, apoiamos as empresas a obter
o máximo do seu fluxo digital, acompanhando as mudanças
da era pós-transformação digital.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O nosso processo de Recrutamento e Seleção
incorpora uma fase de entrevistas e testes
para avaliar as competências técnicas e
comportamentais, assim como a compatibilidade
com a nossa cultura organizacional.
Para além dos especialistas na área de TI,
apostamos em academias para recém-licenciados,
com formações técnicas e de soft-skills.

Procuramos reforçar a nossa equipa com talentos
alinhados com o ADN da empresa. Valorizamos
o sentido de responsabilidade e dinamismo,
uma elevada capacidade de relacionamento
interpessoal e o trabalho em equipa.
Oferecemos um ambiente positivo e procuramos
responder às ambições da nossa equipa,
promovendo o seu desenvolvimento pessoal
e profissional.
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Programa de Estágios
Internacionais.
Uma porta para o mundo!
Lisboa | Porto
inovcontacto.pt

201-500
Administração Pública
Ciências Exatas | Engenharia e Indústria |
Gestão e Economia | Ciências Sociais
EN
● Estágio internacional

Como se candidatar?
inovcontacto.pt
inovcontacto@portugalglobal.pt
+351 217 909 500

Integração numa equipa
em empresa de referência,
em qualquer parte do mundo
com um plano de estágio
bem definido e adequado
ao teu perfil.
Bolsa; Subsídio de Refeição
e Alojamento; 1 Viagem Ida/
Volta; Seguros de Acidentes
Trabalho, Acidentes Pessoais
e Saúde.
O QUE FAZEMOS?

A nossa missão é qualificar jovens quadros através da sua integração em
projetos internacionais. Estamos focados nos recursos humanos, projetos
e mercados que melhor contribuam para a formação
de quadros, capacitação e competitividade da economia portuguesa
Somos uma equipa que valoriza o rigor, eficácia, entusiasmo
e vontade de inovar.
Ana Cristina Couto – Diretora do Programa INOV Contacto

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

1ª fase – As candidaturas são online; verificação do
cumprimentos de requisitos obrigatórios;
2ª fase – Testes online ou presenciais e entrevistas
em grupo ou individuais, para avaliação das tuas
capacidades técnicas, personalidade e motivação;
3ª fase - Matching, entre o teu perfil e o da
Empresa.

Motivação para desenvolver uma carreira
internacional, resiliência e talento.
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Testemunho de Estagiário
Tive oportunidade de trabalhar com profissionais
da área das finanças a um alto nível numa cidade
direcionada para um estilo de vida profissional
Francisco Melo, C23, USS Investment Management,
Londres, Reino Unido.
Testemunho de Empresa
A minha experiência com o Programa não podia
ser mais positiva. O estagiário corresponde ou até
supera as nossas expectativas. Cláudio António
Ferrari – Assessor de Comunicação - Centro
Regional de Informação das Nações Unidas

INOWEISER

INTEGER CONSULTING

ITIM

An Experts Ecosystem!

We're doing IT together

adding retail value

Lisboa
www.inoweiser.com

Lisboa | Porto | Braga
integerconsulting.pt

Matosinhos
www.profimetrics.com

51-200
Tecnologias de Informação

201-500
Tecnologias de Informação

51-200
Tecnologias de Informação

T.I.

Recursos Humanos | T.I.

T.I.

EN

EN, ES, FR

EN, ES

● Estágio profissional
● Tese na empresa

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

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

Como se candidatar?
integerconsulting.pt/opportunity
jobs@integer.pt
+351 210 107 476

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

JPM INDÚSTRIA

KICKS

KLC

Tecnologia para a Indústria

WE LIVE KICKS!
Braga | Cascais | Castelo Branco | Coimbra |
Covilhã | Faro | Funchal | Lisboa | Maia | Porto | +5
www.kicks.pt

Industria de Transformação de Plásticos

Porto | Vale de Cambra
www.jpm.pt
51-200
Indústria e Engenharia

51-200
Retalho e Comércio

Engenharia e Indústria

51-200
Indústria e Engenharia

Finanças e Contabilidade | Gestão
e Economia | MKT e Vendas | RH
EN, ES, FR

EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Marinha Grande
www.klc.pt

● Programa de trainees
● Tese na empresa

● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.kicks.pt/recrutamento		
+351 229 016 000

Como se candidatar?
www.jpm.pt/pt/carreiras
emprego@jpm.pt
+351 911 938 212

Engenharia e Indústria |
Marketing e Vendas
EN

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

We konnect. We unite. We kommunicate.
Lisboa | Porto | Leiria | Praia da Vitória
www.kcsit.pt
201-500
Tecnologias de Informação
T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Programa de trainees

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

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
Better together
Amarante | Beja | Bragança | Caldas da Rainha |
Castelo Branco | Coimbra | Covilhã | Fafe |
Guarda | Lamego | Lisboa | Macedo de Cavaleiros |
Oliveira do Hospital | Porto | Viana do Castelo |
Vieira do Minho | Vila Real | Viseu
www.intelcia.com
10.001+
Apoio a Cliente

Supported by our values,
our goal is to provide a solid
integration in an international
and multidisciplinary
environment, focused
on professional and personal
development, in which team
spirit, diversity, and tolerance
are our main pillars.

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

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

It has been an incredible journey working at
Intelcia’s Recruitment Department.
Being a recruiter in a fast-paced and international
environment has allowed me to develop new skills.
In 2 years, Intelcia has grown a lot,
and it is a privilege to contribute to its growth.
Our goal for the future is to continue to grow
together, focusing on the recruitment of
international profiles.
So, are you ready for your next challenge?
Mélina Camille – International Recruiter

WHAT DO WE DO?
Created 20 years ago and driven by a strong ambition, the Group has
rapidly expanded its geographical presence to 17 countries in various
activities to support its clients. We combine talents, technologies and
processes to provide our clients with a world-class expertise
and know-how, to ensure a personalized service.As a global outsourcing
company , we take care of processes and functions to help our clients
to stay focused on their objectives and core missions.
Carla Marques - Country Manager

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?

We are looking for talent that is willing to embrace
new challenges, motivated by diversity,
with good communication skills, that, in addition
to the technical and linguistic capabilities,
believe in Intelcia’s project and, above all,
are passionate for what they do.
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WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?

KLOG

KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS

Our passion drives us to new challenges

Conquista o sucesso
Giving Shape to Ideas
Coimbra | Faro | Lisboa | Porto
www.konicaminolta.com

Maia | Vila Franca de Xira
www.klog.pt
51-200
Transportes e Logística

Porto
www.konkconsulting.com

201-500
Tecnologias de Informação

Eng. e Indústria | Finanças e Contab. |
Gestão e Economia | Marketing e Vendas
DE, EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

KONKCONSULTING

11-50
Tecnologias de Informação

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

● Programa de trainees

T.I. | Recursos Humanos
EN
● Estágio curricular
● Estágio profissional

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/carreiras
recrutamento@konicaminolta.pt
+351 219 492 000

Como se candidatar?
www.konkconsulting.com/PT/Career
rh@konkconsulting.com
+351 220 404 835

KPMG

LINDE GLOBAL SERVICES

MCA GRUPO

Lead the way, the journey is yours.

Are you ready to take the lead?

Ir Mais Além

Lisboa | Porto
www.kpmg.pt

Porto
www.linde.com

Guimarães
www.mca-grupo.com

1.001-10.000
Financeiro

51-200
Serviços Partilhados

Direito e Impostos | Finanças
e Contabilidade | Gestão e Economia | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Tese na empresa

Como se candidatar?
home.kpmg/pt/pt/home/careers.html
ptcandidaturas@kpmg.com
+351 210 110 000

501-1.000
Imobiliário e Construção

Engenharia e Indústria

Engenharia e Indústria | Finanças e
Contabilidade | Gestão e Economia | T.I.
EN, ES, FR, ZH

EN, ES, FR, NL
● Programa de trainees

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

Como se candidatar?
www.linde.com/careers-at-linde
linde.iberia.recruitment@linde.com

● Estágio profissional
● Programa de trainees
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.mca-grupo.com/oportunidades
candidaturas@mca-grupo.com
+351 253 520 900

Loulé | Maia | Oeiras
www.pt.logicalis.com
51-200
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.pt.logicalis.com/carreiras
recrutamento@pt.logicalis.com
+351 214 702 130		
Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?

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

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

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.

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 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.
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Vem fazer parte desta equipa.
Portugal Continental
www.grupolusiaves.pt
1.001-10.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Finanças e Contabilidade |
Marketing e Vendas | T.I.
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.grupolusiaves.pt/pt.rh-ofertas
recrutamento@grupolusiaves.pt
+351 244 843 250

Porto | Nelas | Viseu
www.finsa.com
201-500
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Estágio internacional

● Tese na empresa

Como se candidatar?
empleo.finsa.com
ptselec@finsa.com
+351 232 941 240

MECWIDE

METALLIK

METALOGALVA

WORK HARD, HAVE FUN, NO DRAMA!

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

Engenharia e Proteção do Aço

Barcelos | Sines
www.mecwide.com
1.001-10.000
Indústria e Engenharia

11-50
Indústria e Engenharia

Eng. e Indústria | Finanças e Contab. |
Gestão e Economia | Marketing e Vendas
EN, ES, FR, NL
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

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

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

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

Dimensão - Nº de empregados

Engenharia e Indústria

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

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

Como se candidatar?
www.vigent.pt/pessoas
recrutamento@metalogalva.pt
+351 252 103 604

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis

TALENT PORTUGAL_63

Supermercados de Confiança
Águeda | Aveiro | Barcelos | Braga | Espinho |
Gondomar | Guimarães | Maia | Matosinhos |
Ovar | Paços de Ferreira | Penafiel | Porto | Póvoa
de Varzim | Santo Tirso | São João da Madeira |
Trofa | Valongo | Viana do Castelo | Vila Nova de
Gaia | Vila Nova de Famalicão
www.mercadona.pt
1.001-10.000
Retalho e Comércio
Marketing e Vendas

Como se candidatar?
www.mercadona.pt/pt/emprego

COMO É O RECRUTAMENTO?
É um processo contínuo, sendo os perfis
de loja e armazém os mais procurados.
Acreditamos que um conhecimento 360º
da empresa permite desempenhar qualquer
função dentro da Mercadona. Assim, sempre
que possível, priorizamos a promoção interna
para cargos de maior responsabilidade, dando
oportunidades a colaborador@s dos nossos
supermercados ou armazém de potencializar
as suas carreiras.
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Qualidade e estabilidade
laboral através de políticas
como efetividade desde
o primeiro dia, formação
adaptada à função, progressão
salarial e possibilidade de
promoção interna. Tudo isto
num clima de bom ambiente
de trabalho e trabalho em
equipa.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Aqui, encontrei aquilo que por norma é raro
de encontrar, encontrei segurança. A enorme
aposta na formação de todos nós e oportunidade
de conhecer pessoas e uma cultura diferente,
enriqueceram-me. Aqui consegui atingir objetivos
pessoais, como a compra de uma casa. É um local
onde me sinto bem e feliz, onde apostam em nós,
nos motivam e dão oportunidades para crescer.
Filipe Nunes – Colaborador Loja Av. Dom João II

O QUE FAZEMOS?
Somos mais do que apenas as nossas lojas, e o bloco logístico é um
exemplo disso. Aqui, somos o gatilho inicial, somos quem prepara o
produto para chegar às lojas e servir os nossos “Chefes” (clientes).
Como mulher e mãe, no bloco logístico não me sinto inferior, nem superior,
sinto-me igual a todos e 100% integrada. O nosso lema é que todos
ajudam todos, trabalhar em grupo é chave. Venho todos os dias trabalhar
feliz, sinto-me realizada e valorizada.
Isabel Viana – Colaboradora Bloco Logístico Póvoa de Varzim

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?
O objetivo é claro: Ter a pessoa certa no lugar
certo! Para isso contamos com uma política de
Recursos Humanos focada na formação para o
posto, assim como na formação no Modelo da
Mercadona. Asseguramos todas as ferramentas
necessárias ao talento que chega à empresa, de
forma a que todos possam atingir o seu potencial.
Procuramos pessoas recheadas de talento,
vontade e determinação para se juntarem a um
projeto em constante mudança e crescimento.
Procuramos alegria e boa disposição, mas
sobretudo qualidade!

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Welcome to brighter
Lisboa
www.mercer.pt
201-500
Financeiro
Ciências exatas | Engenharia e Indústria |
Finanças e Contabilidade | Gestão e Economia
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

MILESTONE

MIND SOURCE

MINDERA

Tomorrow Made Together

A Great Place to Work

Lisboa
www.milestone.pt

Cascais | Lisboa | Oeiras | Porto | Sintra
www.mindsource.pt

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

51-200
Tecnologias de Informação
Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Programa de trainees
● Tese na empresa

201-500
Tecnologias de Informação

201-500
Tecnologias de Informação

Engenharia e Indústria | T.I.

T.I.

EN

EN

● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Estágio curricular
● Programa de trainees

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

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

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

MOTA-ENGIL GROUP

NETGÓCIO

OLISIPO

A world of inspiration!

Reach the world

connecting iT people

Lisboa | Porto
www.mota-engil.com

Guimarães
www.netgocio.pt

Aveiro | Lisboa | Porto
www.olisipo.pt

10.001+
Imobiliário e Construção
Engenharia e Indústria | Finanças
e Contabilidade | Gestão e Economia
EN, ES, FR, PL
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

Como se candidatar?
careers.mota-engil.com
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● Programa de trainees

11-50
Tecnologias de Informação

201-500
Tecnologias de Informação

Marketing e Vendas | T.I.

Recursos Humanos | T.I.

EN

EN, ES, FR

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

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

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

O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Na MIGSO PCUBED terás
a oportunidade de
conhecer e trabalhar com
uma equipa multicultural;
colaborar em projetos
desafiantes espalhados
pelo mundo e contribuir para
o aumento da percentagem
de casos de sucesso.
(Também somos muito fortes
na parte do Afterwork!).

MI-GSO PCUBED
UNIPESSOAL, LDA
Lisboa | Porto
www.migso-pcubed.com

1.001-10.000
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | T.I.
EN , ES , FR , IT

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

O trabalho em equipa é o nosso forte. Valorizamos
a entreajuda e formação interna dos nossos
colaboradores de forma a entregar projetos
com qualidade. Servimo-nos de procedimentos
organizados e standard como base de trabalho.
Somos metodicos, procuramos gerir os nossos
projetos da forma mais eficiente. Nunca estamos
satisfeitos, procuramos sempre a melhoria
continua.

O QUE FAZEMOS?
Somos uma consultora líder mundial dedicada à gestão de projetos,
programas, portfólio e “change management”.
Espírito de equipa; Excelência e Comprometimento são os nossos
principais valores, permitindo-nos prestar suporte às maiores marcas
nos setores da Aeronáutica; Automóvel; Transporte; Energias e Defesa.
Somos conhecidos por transformar as suas grandes ideias em realidade.
Catarina Carvalho - Talent Acquisition Partner

Como se candidatar?
www.migso-pcubed.com/jobs
ccarvalho@mi-gso.com
+351 222 463 626

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Para nós, o primeiro contacto é o mais importante
e queremos que a tua experiência na MIGSO
PCUBED comece no processo de recrutamento.
Tens dúvidas sobre o que é um PMO? Gostarias
de saber como é o dia-a-dia de um consultor?
Tens algum imput importante para partilhar?
Vamos a isso! Aperta o cinto, garantimos uma
viagem que será tudo menos aborrecida!

Consideras-te uma pessoa dinâmica e proativa?
Gostavas de aprender mais sobre o mundo da
Gestão de Projetos? És um team player e acreditas
que, juntos, conseguiremos alcançar os melhores
resultados?
Se respondeste afirmativamente a todas estas
questões, estarás, provavelmente, a um passo
de ser o nosso próximo “perfect match”.

Dimensão - Nº de empregados

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

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

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

Equipa coesa, ágil
e multifuncional.
Projetos internacionais
profissionalmente desafiantes.
Remuneração competitiva.
Investimento no crescimento
dos nossos colaboradores.
Flexibilidade no local e no
horário de trabalho.
Equilíbrio entre a vida
profissional e familiar.

Na msg life Iberia trabalhamos em projetos
desafiantes e motivadores. Cultiva-se a liberdade
individual, potenciando o contributo único de cada
um, ao mesmo tempo que se reconhece que em
equipa é possível chegar mais longe e encontrar
espaço para melhorar, sempre com abertura,
transparência e compromisso.
Este é, para mim, o nosso principal fator de
sucesso.
António Vela – Business Analyst

O QUE FAZEMOS?
Na msg life Iberia desenvolvemos relações de confiança e ajudamos a moldar o trabalho das seguradoras
com a nossa competência e experiência em projetos e clientes a nível mundial. Com uma equipa coesa
e multifuncional, adaptamo-nos e crescemos continuamente enquanto contribuímos para o sucesso dos
nossos clientes com a nossa expertise em projetos de consultoria e de software para seguradoras.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Divulgamos as ofertas em diferentes plataformas
de recrutamento, 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 experimentar um dia com a equipa
e, a partir daí, confirmamos se há mútuo interesse.

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.

68_TALENT PORTUGAL

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Todos os trabalhos são importantes
Lisboa | Marinha Grande | Ourém | Porto | Vila Franca de Xira
www.multipessoal.pt
1.001-10.000
Recursos Humanos
Apoio a Cliente | Engenharia e Indústria | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
emprego.multipessoal.pt

Join us. Let's innovate together!
Coimbra | Lisboa | Porto | Proença-a-Nova
www.noesis.pt
501-1.000
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.noesis.pt/pt/join-us
jobs@noesis.pt
+351 214 235 430

Invest in your future
Lisboa | Oeiras
www.nordea.com
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.com/en/careers/vacant-positions				

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis

TALENT PORTUGAL_69

The Natixis Center of Expertise going way beyond banking
Porto		
www.natixis.com
1.001-10.000
Financeiro
Direitos e Impostos | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.natixispurplescan.com
talent.porto@natixis.com
+351 221 203 000

We drive trust
Almada | Braga | Bragança | Faro | Guimarães | Leiria | Lisboa | Maia |
Porto | Santarém | Seixal | Setúbal | Vila do Conde | Vila Nova de Gaia
www.nors.com
1.001-10.000
Transportes e Logística
Apoio a Cliente | Engenharia e Indústria |
Gestão e Economia | Marketing e Vendas
EN, FR
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.nors.com/pt-pt/pessoas/#opportunities
recrutamento@nors.com

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
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Dimensão - Nº de empregados

Setor
Nº de de
novos
atividade
empregados Áreas Setor
profissionais
de atividade
mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
At Nestlé, we trust in our
people to deliver value for
them & for the company. We
offer developing & growing
opportunities that empower
our people to interact with the
business & to have a clear
vision about working in a
multinational environment.

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?
We value teamwork, proactivity & people that
want to make a difference & learn from
experiences. Some of the most valued soft skills
are creativity & the capacity to solve problems.
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WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
I’m very proud to work at a corporation with the
history and values of Nestlé. Since the beginning of
my journey, I was received with open arms and got
opportunities to help me grow as person and as a
professional, embarking in very dynamic projects
revolving around Sustainability, project and Change
Management. Every day is a new challenge,
providing a very dynamic working experience.
António Carrilho – Workplace Solutions Project
Specialist

WHAT DO WE DO?
At Nestlé, the world´s largest Food & Beverage Company, we contribute to
unlock the power of food to enhance quality of life for everyone, today and
for generations to come. Being a force for good in everything that we do
assures that our purpose is brought through life daily.
Maria do Rosário Vilhena – Head of HR

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 bring to
life based in five behaviors
- Reliable, Customer-First,
Innovative, Digitally Agile and
Knowledgeable.

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 Services Supervisor
(Integrated Marketing Services (IMS)

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 Business Services, we’ve been providing services to the world’s
largest food & beverage company for over 10 years. Our shared services
center in Lisbon has been operational since 2017, and is experiencing
a strong phase of growth. Our strong commitment to provide trusted
management and operational services means many exciting new
opportunities waiting for you.
Ana Cambra – 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

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Fazemos o futuro
Lisboa | Porto
www.nos.pt

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

O NOS ALFA é um programa
de captação de talento,
que oferece a oportunidade
de trabalhar em duas áreas
da NOS. Com projetos
desafiantes, formação
e mentoring, irás desenvolver
as tuas competências
e ter uma visão profunda
da empresa.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Integrei a área de Marketing e a de Conteúdos/ Canais
TV e Digital, onde pude ter uma experiência ligada
às minhas grandes paixões: cinema e séries.
Esta dupla integração foi um exercício
de autodescoberta, permitiu-me interagir
com pessoas com personalidades e métodos
de trabalho diferentes e adquirir conhecimentos
e competências transversais.
Gonçalo Henriques – Conteúdos

EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Programa de trainees

● Tese na empresa

Como se candidatar?
bit.ly/3ApF23v
recrutamento@nos.pt

O QUE FAZEMOS?
A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal.
Oferecemos soluções fixas e móveis de última geração, televisão, internet,
voz e dados para todos os segmentos de mercado e somos líderes na
distribuição e exibição cinematográficas. Somos uma empresa responsável
e orientada para o futuro, comprometida com a excelência e a satisfação
dos clientes. Criamos riqueza e crescemos todos os dias com a certeza de
que juntos, vamos fazer pela primeira vez, tudo o que ninguém fez.
Carolina Hortega Alves - Talent Acquisition

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

As candidaturas ao NOS Alfa são realizadas
anualmente, no site da NOS
(www.nos.pt). O processo de seleção inclui um
assessment online e vídeo entrevistas com áreas
de negócio e recursos humanos. Se ainda não
terminaste o curso, podes candidatar-te aos
nossos estágios curriculares ou de verão, que te
poderão abrir portas futuras ao NOS Alfa.

O programa NOS ALFA dirige-se a finalistas de
mestrado ou jovens recém-formados quer em
áreas de gestão, quer em áreas de tecnologia,
com experiência profissional máxima de um ano
e cujo perfil se enquadre na cultura de excelência
e inovação da empresa. Procuramos candidatos
com atitude, vontade de construir o futuro,
ambição e sentido de equipa.
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Lisboa
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
+351 211 548 283

PEOPLE FOR PEOPLE

PESTANA HOTEL GROUP

PHC SOFTWARE

Uma gestão de confiança

Time to be one, Time to be Pestana

Business at Speed

Évora | Lisboa | Porto
www.peopleforpeople.pt

Portugal Continental e Ilhas
www.pestana.com

Oeiras | Porto
phcsoftware.com

11-50
Tecnologias de Informação

201-500
Tecnologias de Informação

1.001-10.000
Turismo e Hotelaria

Direito e Impostos | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos | T.I.
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

Como se candidatar?
www.peopleforpeople.pt
contemcomigo@peopleforpeople.pt
+351 214 101 390

Apoio a Cliente | Finanças e
Contabilidade | Marketing e Vendas | T.I.
ES

Gestão e Economia | Marketing
e Vendas | T.I. | Turismo e Hotelaria
DE, EN, ES, FR, GR
● Estágio profissional
● Programa de trainees
● Tese na empresa

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

● Estágio curricular
● Estágio profissional

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

O MUNDO MOVE-NOS
Portugal Continental e Ilhas
www.pintocruz.pt
501-1.000
Indústria e Engenharia
Apoio a Cliente | Engenharia e Indústria | Marketing e Vendas |
Secretariado e Administração
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.pintocruz.pt/pt/pessoas
candidaturas@pintocruz.pt
+351 226 150 500
Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Simplificamos a vida nas organizações
com soluções de gestão inteligentes
Braga | Leiria | Lisboa
pt.primaverabss.com
201-500
Tecnologias de Informação
Apoio a Cliente | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | T.I.
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
pt.primaverabss.com/pt/pagina/jobs		
+351 253 309 900

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

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

Dispostos a ir mais longe...
Oeiras
www.cme.pt/
501 - 1.000
Tecnologias de Informação
Engenharia Eletrónica | Engenharia Mecânica |
Indústria e Produção | T.I.
EN

Como se candidatar?
www.cme.pt/rhers/emprego
recrutamento@grupo-procme.com
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PROEF

PROLOGICA

QUANTAL

Driving Change Together

Empowering People

Não é difícil, nem estamos longe

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

Lisboa | São João da Madeira
www.prologica.pt

Vila do Conde
www.quantal.pt

1.001-10.000
Utilities e Telecomunicações

11-50
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

201-500
Indústria e Engenharia

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

Engenharia e Indústria
EN, ES, FR, GR

● Estágio profissional
● Programa de trainees

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Tese na empresa

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

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

Como se candidatar?
www.linkedin.com/company/quantal
rh@quantal.pt

REN

SEG AUTOMOTIVE

SGS PORTUGAL

REN – Redes Energéticas Nacionais

Starting processes, Full of Energy, to
Generate Improvements.
Vila do Conde
www.seg-automotive.com

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

Portugal Continental
www.ren.pt

51-200
Serviços Partilhados

501-1.000
Utilities e Telecomunicações
Engenharia e Indústria | Finanças
e Contabilidade | Gestão e Economia | T.I.
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

201-500
Indústria e Engenharia

Apoio a Cliente | Finanças e
Contabilidade | Gestão e Economia | T.I.
DE, EN, ES, FR, GR, HU, IT, NL, PL, RU, TR
● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Estágio curricular
● Estágio profissional

Como se candidatar?
www.seg-automotive.com/career-application-platform
SGPT.Recrutamento@SEG-automotive.com
+351 252 112 200

Como se candidatar?
www.ren.pt/pt-PT/carreiras
recrutamento@ren.pt
+351 210 013 500

Agricultura e Pescas |
Engenharia e Indústria
EN

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

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@retail-consult.com
+351 229 059 600
Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
It all adds up to
The New Equation
Lisboa | Porto
www.pwc.pt

1.001-10.000
Financeiro
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?
Integrado numa network internacional constituído por 157 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.
Nuno Simões - Human Capital Director

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?

IT Consulting Services
Lisboa | Porto
www.rumos.pt/consulting
201-500
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | T.I.
EN, ES, FR

Como se candidatar?
emprego.rumos.pt
emprego@rumos.pt
+351 217 824 130		

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

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

Lisboa | Porto
www.sisqualwfm.com
51-200
Tecnologias de Informação
Apoio a Cliente | Gestão e Economia | Marketing e Vendas | T.I.
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Programa de trainees

● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.sisqualwfm.com/pt-pt/oportunidades-de-carreira/
humanresources@sisqual.com
+351 933 90 0175
Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
Sell. Engage. Grow.
Cascais | Lisboa | Portimão | Porto | Seixal |
Vila Nova de Gaia
www.saltpay.co

1.001 - 10.000
Tecnologias de Informação

A great learning and selfdevelopment experience.
To work at an international
and multicultural setting.
A fast-paced work
environment based
on feedback, ownership
and critical thinking.

Apoio a Cliente | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas | T.I.
EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

● Programa de trainees
● Tese na empresa

How to apply?
www.saltpay.co/about.html
talent@saltpay.co				

I think working at SaltPay is about doing different
and making a difference. I believe in doing things
differently because we challenge the traditional
and create better and more efficient products.
We are an environment driven by date and each
one can have and give different opinions.
We make a difference by being powered by our
CEO, the customer. We are creating a company
that will make a difference in small and medium
European merchants.
Pedro Lopes – Software Developer

WHAT DO WE DO?
We are a company with a specific mission, to change the world
by improving the payments industry, creating a more equitable market
for small and medium merchants, using technology to provide them
with the best tools and insights for and about their business.
Luís Cerqueira – People Attraction Lead

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

We aim to guarantee a fast process that’s
adapted to each hiring area. You can count on
Online Assessments, Business Cases and Tech
tests, all depending on the area you are applying
for. In our processes, you will be able to meet
different people, from different areas and role
responsibilities. Use this space to get to know us
as much as possible. Our recruitment processes
have a conversation focused on the company’s
culture, enjoy it!

We like communicative minds, with energy
and rhythm, who can explain their reasoning
and who love to have a hands-on attitude in their
day-to-day. We adore critical and entrepreneurial
spirits, people who question everything and above
everything else, people who believe in our purpose:
to create a more equitable and empowering market
for small and medium merchants through the use
of state-of-the-art technology.
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WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Help the world run better and improve people's lives
Oeiras
www.sap.com/portugal
201-500
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas | T.I
EN
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

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

SKYLINE COMMUNICATIONS

SMART CONSULTING

SONAE ARAUCO

Eventually Everything Connects

We keep things Smart!

Taking Wood Further

Aveiro | Lisboa
www.skyline.be

Lisboa | Porto
www.smartconsulting.pt

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

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

51-200
Tecnologias de Informação

1.001-10.000
Indústria e Engenharia

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

Engenharia e Indústria | T.I.
DE, EN, ES

● Estágio de verão
● Tese na empresa

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

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

Como se candidatar?
www.itjobs.pt/emprego?q=smart+consulting
work@smartconsulting.pt
+351 965 050 448

Como se candidatar?
careers.sonaearauco.com
HR@sonaearauco.com

Lisboa | Vila Flor | Gouveia | Pombal | Almeirim
sumolcompal.pt
1.001-10.000
Bens de Consumo
Marketing e Vendas | Gestão e Economia |
Engenharia e Indústria | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
carreiras.sumolcompal.pt		
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● Estágio profissional
● Programa de trainees

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Technology to Transform
the Everyday
Amadora | Porto | Seixal
www.siemens.pt

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

Na Siemens oferecemos
um conjunto de programas,
iniciativas e abordagens,
assim como, um ambiente
multicultural (em Portugal
temos 56 nacionalidades)
que permite aos colaboradores
crescer aceleradamente num
ambiente exigente
e desafiante.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
A principal vantagem de trabalhar na Siemens
é a aprendizagem. A empresa ensina-te tudo
o que há para saber sobre a tua área.
Sinto que ganhei 10 anos de experiência,
em apenas 1 ano de estágio.
Bárbara Pascoal

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		
+351 220 104 000

O QUE FAZEMOS?
Há tecnologia Siemens na vida de cada um de nós.
O que fazemos tem um propósito: tornar as indústrias mais digitais,
os edifícios e as redes elétricas mais inteligentes e os transportes mais
sustentáveis. Estamos em Portugal há 115 anos! O compromisso que
assumimos com o país é, e sempre foi, para o longo prazo.
Porque o que fazemos não é só de última geração,
é também para a próxima geração!
Pedro Henriques, Diretor de Recursos Humanos

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Transparência é a palavra-chave. Vamos querer
conhecer-te melhor e apresentar-te também
a algumas pessoas com que podes vir a colaborar.
Faremos contigo uma viagem pelos desafios
e oportunidades que poderão fazer parte do teu
futuro próximo. Se te queres juntar a nós procura
o teu lugar aqui: www.siemens.pt/jobs

Não são as empresas que podem mudar
o mundo, mas sim as pessoas. É por isso que
na Siemens valorizamos pessoas que tenham
iniciativa, vontade de aprender e de colaborar
e que abracem os valores da empresa:
inovação, responsabilidade e excelência assentes
em princípios de igualdade, transparência,
diversidade e sustentabilidade.
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SONAE CAPITAL

STAPLES PORTUGAL

SYSMATCH

We Foster Growth
Barcelos | Braga | Bragança | Évora | Faro |
Gondomar | Guimarães | Lisboa | Maia | +10
www.sonaecapital.pt

Quando o local de trabalho funciona,
tudo funciona
Portugal Continental
www.staples.pt

Program Your Life For Better

1.001-10.000
Holding multi-setor

Lisboa | Santa Maria da Feira
www.sysmatch.com

501-1.000
Retalho e Comércio

Direito e Impostos | Eng. e Indústria |
Finanças e Contabilidade | MKT e Vendas
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio profissional

Apoio a Cliente | Arquitetura e Design |
Marketing e Vendas | T.I.

Engenharia e Indústria | T.I.
EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

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

51-200
Tecnologias de Informação

● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.staples.pt/recrutamento
recrutamento@staples.pt

● Estágio curricular
● Estágio profissional

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

Progress Beyond
Oeiras
www.solvay.com
501-1.000
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		

Albufeira | Alenquer | Almada | Aveiro | Braga | Caldas da Rainha | Castelo
Branco | Coimbra | Entrocamento | Évora | Faro | Funchal | Lisboa | +8
www.talenter.com
201-500
Recursos Humanos
Apoio a Cliente | Recursos Humanos | 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
Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Learn, Lead & Grow.
Lisboa | Porto
www.sitel.com

1.001-10.000
Apoio a Cliente
Apoio a Cliente | Finanças
e Contabilidade | Saúde e Farmácia |
Turismo e Hotelaria

Coaching avançado
e skills em diferentes áreas
de negócio; o poder para
resolver problemas e ajudar
pessoas, enquanto trabalha
com algumas das melhores
marcas do mundo.
A sua voz e opinião são
respeitadas.
De facto, nós encorajamos
isso!

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Estar na Sitel tem sido uma das melhores
experiências que tive. Estou na Sitel desde 2014.
Comecei como Agente numa campanha. Desde
aí deram-me a oportunidade de passar a Mentor
e Agente Tier2. Em 2020 passei a Coach Track
Trainee e, em fevereiro, a Coacher.
Gabriel Lara

DA, DE, EN, ES, FI, FR, GR, HU, IT, NL,
NO, PL, RU, SV

Como se candidatar?
jobs.sitel.com
jobs.portugal@sitel.com

O QUE FAZEMOS?
O Grupo Sitel é lider em produtos e soluções globais customer experience,
digitais ou de voz, que oferecem uma clara vantagem competitiva
em todos os pontos de contato das marcas nossas parceiras com
os seus consumidores.Com cerca de 100.000 pessoas em todo
o mundo – em work at home ou nos nossos Sitel Hubs – ligamos,
com total segurança, as marcas aos seus consumidores,
mais de 4.5 milhões de vezes por dia, em mais de 50 línguas.
Benedita Miranda - General Manager South EMEA

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O processo de recrutamento do Sitel aposta
na gamificação, dando ao candidato expectativas
realistas sobre a sua função futura e uma visão
abrangente da #SitelLife.
O talento dos candidatos é validado através
de metodologias científicas que farão o match
com o top talent procurado da empresa.

Para além das skills linguísticas exigidas de acordo
com cada posição, na Sitel procuramos excelentes
comunicadores quer a nível escrito, quer oral,
com uma forte capacidade de escuta ativa,
aliada a uma Can-Do Attitude para um serviço
ao cliente de excelência!
Valorizamos a atenção ao detalhe, capacidade
de trabalho em equipa, responsabilidade e vontade
de aprender e crescer connosco.
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Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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Improving quality of life
Matosinhos
www.sodexo.com
201-500
Serviços Partilhados
Apoio a Cliente | Direito e Impostos | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia
DE, EN, ES, FR, NL, PL
● Estágio profissional
● Programa de trainees

Como se candidatar?
www.sodexo.com/careers/find-a-job/global-job-vacancies.html
Recruitment.SBS.Portugal@sodexo.com		

Coimbra | Lisboa
tangivel.com
11-50
Tecnologias de Informação
T.I.

Como se candidatar?
tangivel.com/pt/emprego
emprego@tangivel.com			

back to basics.
Lisboa
www.team-it.pt
11-50
Tecnologias de Informação
Gestão e Economia | Marketing e Vendas |
Recursos Humanos | T.I.
EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

Como se candidatar?
recrutamento@team-it.pt
+351 211 166 897
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● Estágio profissional

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

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

201-500
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria
EN

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Tese na empresa

How to Apply?
www.synopsys.com/company/synopsys-careers.html
bobrovsk@synopsys.com		

We offer a multicultural
inclusive environment where
you can find collaborative
and supporting colleagues
with lots of learning
opportunities, work flexibility
and competitive pay with
benefits. Plus, you will be
working with some
of the best in the
Semiconductor
IP industry worldwide.

Synopsys has the perfect environment for career
growth, allowing constant contact with new
technologies and different and challenging projects.
My work allows me to have daily contact
with teams in India, Armenia, USA and Canada,
which is an asset for my personal development.
From a very early stage I felt that my work is useful
and valued, and my work has a daily impact visible
in all products that we develop together
with our customers.
Mara Carvalho – ASIC Digital Design Manager

WHAT DO WE DO?
Synopsys is a leading provider of high-quality, silicon-proven IP solutions
for System-on-Chip (SoC) designs for a wide range of applications to serve
high value markets such as Artificial Intelligence (AI), Internet-of-Things
(IoT), Cloud Computing, Automotive & Aeronautical. 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?

We have great opportunities in many areas like
Analog Design, Digital Design and Verification,
Lab Testing, HW Prototyping and FW development,
among other areas. During our recruitment
process, you will have the opportunity to e-meet
the HR team, your future manager, and other team
members all over the world to learn more about
the role and technical specifications.
Check our Career pages to check out our latest
opportunities.

We are looking for individuals with an educational
background in Computer Science, Engineering
or Microelectronics. With a strong desire to learn
and explore new technologies. Who possess good
analysis, problem-solving skills and have a passion
to innovate. Come and join industry experts
powering the era of Smart Everything from Silicon
to Software.
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WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?

THALES

TIMESTAMP

UNIPLACES

Building a future we can all trust

Defying complexity with intelligence

Book It. Like it.

Oeiras
www.thalesgroup.com

Lisboa | Porto
timestampgroup.com

Lisboa
uniplaces.com

201-500
Tecnologias de Informação

201-500
Tecnologias de Informação

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

51-200
Imobiliário e Construção

Gestão e Economia | T.I.

Apoio a Cliente | Marketing e Vendas |
T.I. | Turismo e Hotelaria
DE, EN, ES, FR, IT

EN, ES
● Estágio profissional
● Programa de trainees

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

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio internacional

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

● Estágio profissional

Como se candidatar?
careers.uniplaces.com

Inspiring and Empowering Everyone to Fight Food Waste Together
Almada | Aveiro | Braga | Coimbra | Faro | Funchal | Guimarães | Leiria |
Lisboa | Ponta Delgada | Porto | Setúbal | Vila Nova de Gaia | Viseu
toogoodtogo.pt
501-1.000
Tecnologias de Informação
T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional

Como se candidatar?
toogoodtogo.org/en/careers/opportunities		

UNIT4

VENDAP GRUPO

In business for people
Oeiras
www.unit4.com
1.001-10.000
Tecnologias de Informação

201-500
Indústria e Engenharia

T.I.

● Programa de trainees

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

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

Como se candidatar?
www.careers.unit4.com

Setor de atividade

Performing Dreams
Lisboa | Viseu
grupovisabeira.com
10.001+
Holding multi-setor

Eng. e Indústria | Finanças e Contab. |
Gestão e Economia | Marketing e Vendas
EN, ES

DE, EN, FR

Dimensão - Nº de empregados

VISABEIRA GRUPO

Queremos existir hoje com a capacidade de
construir o amanhã!
Albufeira | Funchal | Maia | Nelas | Pombal |
Portalegre | Santarém | Sines
www.grupovendap.com

Áreas profissionais mais procuradas

Engenharia e Indústria | Marketing
e Vendas | T.I. | Turismo e Hotelaria
DE, EN, FR, IT
● Estágio curricular
● Estágio internacional
● Estágio profissional

Como se candidatar?
grupovisabeira.com/pt/recursos-humanos#/
candidaturas
rh@grupovisabeira.com
+351 232 483 000
Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?

Each Interaction Matters
Covilhã | Lisboa | Porto | Setúbal
jobs.teleperformance.pt

10.001+
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 profissional

How to apply?
jobs.teleperformance.pt

Teleperformance Portugal A Great Place to Work decade
• A decade promoting
a healthy lifestyle to the more
of 12.000 employees.
• A company that offers career
progression and constant
training.
• A Great place to work that
prioritize work-life balance.
• A Cool Company with
a multicultural team
of 97 nationalities.

WHAT DO WE DO?
Teleperformance is an international recognized main player in Digitally
Integrated Business Services in a simple, fast and secure way. With over
40 years of experience connecting brands to their customers, we leverage
customer’s business through the combination of technology and humanity.
With our multicultural, highly skilled, and deeply knowledgeable team
of more than 11.000 employees from 97 nationalities, we deliver
omnichannels solutions and customer experience management to
internationals brands across our 11 state of the art buildings in Portugal.

RECRUITMENT PROCESS

WHAT DO WE LOOK FOR IN CANDIDATES?

Teleperformance Portugal offers several job
opportunities for all types of profiles!
Following the application process, is time to start
planning the candidates’ new professional and
personal challenge.
Teleperformance Portugal created a unique
program –Atlantic experience– as well
as several multicultural teams ready
to support you through all the process.

We are looking for motivated and proactive
candidates who aspire to work in a multicultural
environment and want to engage 100% with
Teleperformance Portugal. If you want a new
challenge in an international company that
offers your career progression and much more,
Teleperformance Portugal is the place to be!
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WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?
I embarked on the adventure of working outside
my country because I wanted to discover new
places and new cultures.
Teleperformance Portugal offered me the
opportunity I was looking for
and I am having a fantastic experience in a
multicultural environment. I started as an agent
and after several training programs provided
by the company, I am now a manager.
I am extremely happy, I really like living in Lisbon
and I can say that I got my dream job.
Emma, Italian, Manager

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 |
Gestão e Economia

● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees

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 DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Quando embarquei no Programa de Trainees,
o meu objetivo era sair da zona de conforto
e conhecer novas áreas e pessoas, que me
ajudassem a encontrar uma função motivante para
começar a minha carreira. Esses objetivos foram
cumpridos com sucesso! Foi muito desafiante,
pessoal e profissionalmente, com períodos de
adaptação e aprendizagem a cada novo projeto.
Contei com o apoio constante da minha mentora,
orientadores e todas as equipas com quem
colaborei.
João Miguel Duarte – Trainee 2019/2021

O QUE FAZEMOS?

Como se candidatar?
thenavigatorcompany.csod.com/ux/ats/careersite
recrutamento@thenavigatorcompany.com

Somos um produtor integrado de floresta, pasta, papel, tissue e bioenergia, cuja atividade se encontra
alicerçada em fábricas de última geração à escala mundial, com tecnologia de ponta.
Assumimos um compromisso com a criação de valor sustentável, deixando às futuras gerações um
planeta melhor, através de produtos e soluções sustentáveis naturais, recicláveis e biodegradáveis, que
contribuem para a fixação de carbono, para a produção de oxigénio, para a proteção da biodiversidade e
para o combate às alterações climáticas.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O nosso processo de recrutamento é customizado
à função e nível de senioridade.
Começamos por fazer um screening curricular
e telefónico. Depois, avançamos para a fase de
avaliação (cognitiva e/ou psicomotora) e entrevista
inicial, de cariz técnico, realizada com o Hiring
Manager. A shortlist final de candidatos faz um
assessment, que inclui entrevista de competências
e exercícios simulados.

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.

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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A Transformação Ecológica é o nosso Propósito
Angra do Heroísmo | Aveiro | Faro | Loures | Oeiras | Porto | Santa Maria
da Feira | Silves
www.veolia.pt
501-1.000
Indústria e Engenharia
Apoio a Cliente | Engenharia e Indústria |
Gestão e Economia | Marketing e Vendas
EN, ES, 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

VISHAY

VISIONWARE

VORTAL

To Dream, To Dare, To Do.
Vishay is The DNA of Tech.
Vila Nova de Famalicão
www.vishay.com

Challenging an Unsafe World

Buy better, sell more

Lisboa | Porto
www.visionware.pt

Lisboa
www.vortal.biz

201-500
Indústria e Engenharia

11-50
Tecnologias de Informação

Engenharia e Indústria | Finanças
e Contabilidade | Recursos Humanos | T.I.
EN
● Estágio curricular
● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
jobs.vishay.com
paula.farelo@vishay.com
+351 252 330 100

51-200
Tecnologias de Informação

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

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

Como se candidatar?
rh@visionware.pt

Como se candidatar?
www.vortal.biz/pt-pt/careers
recruitment@vortal.biz		

World leader in Seamless Travel and Digital Identity Management
Oeiras
www.vision-box.com
501-1.000
Tecnologias de Informação
T.I.
EN

Como se candidatar?
www.vision-box.com/company/open-positions
unboxyourfuture@vision-box.com
+351 211 543 900
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A world of opportunities to engineer the future
Palmela		
www.visteon.com
10.001+
Indústria e Engenharia
Engenharia e Indústria | Finanças e Contabilidade |
Gestão e Economia | Recursos Humanos
DE, EN, FR
● Estágio curricular
● Estágio de verão

● Estágio profissional
● Tese na empresa

Como se candidatar?
www.visteon.com/careers/job-opportunities
hrgeral@visteon.com

Porto | Lisboa | Vila Nova de Gaia | Loures | Faro | Castelo Branco | Leiria |
Ponta Delgada | Funchal
www.winprovit.pt
201-500
Tecnologias de Informação
Engenharia e Indústria | Recursos Humanos | T.I.
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

WETEK

WORLDIT

WORTEN

Android Device Management Solutions

Building Your Solutions

Worten. Sempre.

Porto
www.wetek.com

Lisboa
www.worldit.pt

Oeiras
www.worten.pt

51-200
Tecnologias de Informação

51-200
Tecnologias de Informação

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

● Estágio profissional

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

Dimensão - Nº de empregados

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

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

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

1.001-10.000
Bens de Consumo
Engenharia e Indústria | Gestão
e Economia | Marketing e Vendas | T.I.
EN, ES
● Estágio curricular
● Estágio de verão
● Estágio profissional

● Programa de trainees
● Tese na empresa

Como se candidatar?
careers.worten.pt

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Together we can
Lisboa | Porto
www.vodafone.pt

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

● Estágio de verão
● Estágio profissional
● Programa de trainees

● Tese na empresa

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

Conectamos pessoas para
um futuro melhor.
Na Vodafone serás por
isso desafiado a participar
em projetos inovadores
com impacto real no
mundo. Junta-te a nós e
explora oportunidades de
desenvolvimento,
num ambiente internacional
e flexível.

Sinto-me parte da Vodafone desde o primeiro dia,
apesar de ter começado a trabalhar remotamente.
A forte cultura de interajuda, num ambiente
descontraído e que nos dá uma enorme autonomia
e responsabilidade, ajudam-me a sentir que
realmente estou a acrescentar valor à Vodafone
e permite-me crescer tanto a nível profissional,
como pessoal.
Catarina Silva – Discover Graduate

O QUE FAZEMOS?
Somos uma empresa global de telecomunicações em transformação.
Somos líderes em inovação e chegamos a milhões de pessoas através
da nossa rede. Com a transição da Vodafone para tech comms company,
trabalhamos todos os dias para converter de forma ágil os desafios em
oportunidades, apostando em áreas como 5G, IoT e Inteligência Artificial.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Candidata-te às nossas oportunidades através
do website submetendo o teu CV em inglês.
Posteriormente receberás um convite para realizar
a vídeo-entrevista e alguns testes gamificados
de raciocínio e lógica. Depois disso ocorrerá
a entrevista telefónica e, por último,
a entrevista final com os Recursos Humanos
e o manager da equipa que desejas integrar.

Procuramos jovens dinâmicos com vontade
de tornar o mundo um lugar melhor através das
tecnologias. Para o programa Discover Graduates
selecionamos finalistas de mestrado
e recém-mestres enquanto para os programas
Internships e Summer Internships selecionamos
estudantes e recém-licenciados.
Valorizamos orientação para o cliente,
visão de futuro, vontade de aprender agilmente
e trabalho em equipa!
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

WHAT DO
WE OFFER
TO CANDIDATES?
Energy Producer
and Services Provider
Albufeira | Lisboa | Oliveira de Frades | Porto
www.voltalia.com/pt

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

• Values: team spirit,
ingenuity, integrity,
entrepreneurship
• Mission: Improve global
environment, fostering
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
● Tese na empresa

How to apply?
www.voltalia.com/careers
voltaliarecruits@voltalia.com
+351 220 191 000

At Voltalia we are passionate about renewable energies. Founded in 2005
in France, and now active globally we are both an Energy producer and a
Service provider. We provide renewable energy solution and work actively
to help our clients to be a part of the energy and ecological transition
worldwide. The commitment of our teams, spread around the world,
is the key driver of our success.
Daniela Mendes, Recruitment & Development Specialist

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:
voltalia-career.talent-soft.com

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

Setor de atividade

Voltalia knows how to take care of its employees.
It offers continuous support, inclusion
and involvement in its different areas of activity,
making it an exciting place to grow personally
and professionally. The possibility to learn every
day, gives us the confidence to do more
and better. The motivation and the engagement
of the Voltalia teams is a reality.
Olga Frazão - Marketing & Communication
Manager
Tiago Guimarães, Electrical Engineer

WHAT DO WE DO?

RECRUITMENT PROCESS

Dimensão - Nº de empregados

WHAT DO OUR
EMPLOYEES SAY?

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?

Braga | Lisboa | Oeiras
jobs.webhelp.com

10.001+
Apoio a Cliente
Apoio a Cliente | Gestão e Economia |
Marketing e Vendas
DE, EN, ES, FR, GR, HU, IT, NL, PL, RO,

Integrados numa filosofia
“Think Human”, oferecemos
um ambiente multicultural,
dinâmico e familiar. Uma
empresa em crescimento
com continuas oportunidades
de progressão de carreira,
em que os momentos
de animação acontecem
regularmente, nos escritórios
e para quem está a trabalhar
em casa.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Na Webhelp encontrei a estabilidade e a realização
profissional e pessoal 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 Continua e sinto-me plenamente
reconhecido pelo meu trabalho.
Tiago Coelho – Continuous Improvement Project
Manager

RU, TR
● Estágio curricular
● Estágio internacional
● Estágio profissional

● Programa de trainees

Como se candidatar?
jobs.webhelp.com/careers
job.lisbon@pt.webhelp.com
job.braga@pt.webhelp.com

O QUE FAZEMOS?
A Webhelp é uma empresa multinacional de Business Process
Outsourcing (BPO), com mais de 80.000 colaboradores, distribuídos
por 170 sites em 51 países, que presta serviços de apoio ao cliente para
algumas das marcas mais apaixonantes do mundo.
Desde 2015 presentes em Portugal, tem atualmente 3 sites em Lisboa,
Oeiras e Braga e mais de 2.000 colaboradores.
Lina Jesus – HR Director Webhelp Portugal

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

O recrutamento começa pela validação linguística
e testes técnicos, terminado com uma entrevista.
Uma vez aceite a proposta, o novo Webhelpiano
terá uma introdução dada pela equipa de RH
e a equipa da Webhelp University
Saibam mais em jobs.webhelp.com/pt-pt/
junta-te-a-nossa-equipa/

o Fluência (FR – DE – ES – NL – IT - EN)
o Espírito de equipa
o Ambição e proatividade
o Boa disposição
o Experiência em Assistência de Apoio
ao cliente será valorizada
o Para residentes de fora da UE, é necessária
a apresentação de um visto de trabalho válido
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O QUE
OFERECEMOS
AOS
CANDIDATOS?
Inspiramos os outros a alcançarem
resultados de excelência
Braga | Lisboa | Viana do Castelo
careers.xpand-it.com

201-500
Tecnologias de Informação
Ciências exatas | Engenharia e Indústria |
T.I.

Junta-te a uma equipa de
experts tecnológicos que
trabalham num ambiente
colaborativo, de partilha e
aprendizagem contínua.
Connosco poderás ter
flexibilidade, autonomia,
projetos e stacks inovadores,
mentoring e aceder a eventos
memoráveis.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?
Somos aficionados por tecnologia e excelência.
Ajudamos milhares de organizações, espalhadas
por todo o mundo, a adotarem tecnologia de
ponta e a tornarem-se mais eficientes através
de processos de transformação digital. Alguns
prémios recebidos em 2021: Melhor PME Portugal,
Melhor PME serviços, Parceiro do Ano Microsoft e
Implementation Partner Salesforce.
Paulo Lopes – Partner da Xpand IT

EN

O QUE FAZEMOS?
Somos uma empresa tecnológica portuguesa que nasceu em 2003 de
uma ideia empreendedora no IST. O nosso propósito é inspirar pessoas
e organizações a alcançarem resultados de excelência através da nossa
expertise em tecnologias de vanguarda. Desenvolvemos soluções de
software nas áreas de Big Data, Data Science, Business Intelligence &
Analytics, Mobile, Web Development, Middleware & CRM, Soluções de
Colaboração, Digital Xperience e UX/UI.

Como se candidatar?
careers.xpand-it.com
+351 218 967 150

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Tentamos criar um processo de recrutamento ágil
e transparente que seja uma experiência positiva
para ti. Adaptamos cada fase à área tecnológica
a que te candidatas. Temos momentos para
contares a tua experiência e colocares à prova as
tuas hard e soft skills. Podes contar com a nossa
disponibilidade para te ouvir, dar feedback
e acompanhamento próximo.

Para além do conhecimento tecnológico,
procuramos profissionais com vontade de inovar,
questionar o óbvio e criar soluções incríveis.
Sejas quem fores, queremos pessoas únicas que
procuram aprender diariamente e que se querem
tornar nas suas melhores versões. Se estás
alinhado com os nossos valores e acreditas que os
resultados se constroem e celebram em equipa, és
o próximo Xpander.

Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

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

● Tese na empresa

Como se candidatar?
withus.pt
hr@withus.pt
+351 234 424 081 | +351 234 249 970

We are an IT startup and we believe
in hiring the most talented people
Lisboa
ytech.io
11-50
Tecnologias de Informação
T.I.
EN

Como se candidatar?
ytech.key.work/jobs
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Dimensão - Nº de empregados

Setor de atividade

Áreas profissionais mais procuradas

Línguas procuradas ● Estágios disponíveis
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MATRIZ
DE PESQUISA
TALENT PORTUGAL_103

7GRAUS

14

ACCENTURE

14

ACTUASYS

14

ADECCO

14

ADENTIS PORTUGAL

15

ADIDAS GBS PORTO

15

ADNOVUM PORTUGAL

16

AFFINITY PORTUGAL

14

AGAP2IT

15

AKAPEOPLE

17

ALDI PORTUGAL

17

ALTICE PORTUGAL

18

AMT CONSULTING

17

ANKIX

17

ANO SOFTWARE

17

ARMATIS

20

ARMIS GROUP

19

ASKBLUE

19

AUBAY PORTUGAL

19

AXA GROUP OPERATIONS

22

BEE ENGINEERING ICT

19

BI4ALL

19

BNP PARIBAS

23

BOLD BY DEVOTEAM

23

BOSCH

24

BOUYGUES TELECOM SERVICES

23

CALZEDONIA GROUP

25

CAPGEMINI PORTUGAL

25

CARGLASS PORTUGAL

25

CELFOCUS

25

CELOPLÁS

25

CINTRA

26

CISCO

26

CLARANET

26

CLEVERTI

26

CLOSER CONSULTING

26

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS

28

COFCO INTERNATIONAL

26

CONTINENTAL PORTUGAL

29

COVET GROUP

26

CROSSJOIN SOLUTIONS

30

CROWE

32

CYCLOID

33

DATALYNX PORTUGAL

32

DECATHLON PORTUGAL

32

DECODE

34

DECSKILL

32

DELOITTE

35

DELTA CAFÉS - GRUPO NABEIRO

32

DEVEXPERTS PORTUGAL

36
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Tese na empresa

Programa de trainees

Estágio profissional

Estágio internacional

Estágio de verão

Estágio curricular

PL - Polaco

ESTÁGIOS

NL - Holandês

IT - Italiano

FR - Francês

DE - Alemão

ES - Espanhol

EN - Inglês

LÍNGUAS

T. I.
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DIXTIOR

34

DST GROUP

34

E-GOI

34

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL

37

EF EDUCATION FIRST

34

EFAPEL

38

EGOR

38

ELEVUS PORTUGAL

38

ENGEL & VOLKERS

38

ERT TÊXTIL

38

EURONEXT TECHNOLOGIES

39

EUROPCAR MOBILITY GROUP - SSC

38

EVERIS

40

EY

38

FABAMAQ

40

FAURECIA

42

FERPINTA

40

FERROVIAL SERVIÇOS

40

FORÇA AÉREA - RECRUTAMENTO

40

FUJITSU

43

GENERIX GROUP

43

GESTAMP AVEIRO

43

GKN AUTOMOTIVE

44

GMV

45

GOODBARBER

46

GOTMINK

47

GROHE PORTUGAL

43

GRÜNENTHAL GBS

47

GRUPO CASAIS

43

GRUPO ETE

47

GRUPO MARTIFER

47

GRUPO PETROTEC

47

GRUPO PRIMOR

48

GRUPO RAMOS FERREIRA

48

GRUPO SALVADOR CAETANO

49

HANSA-FLEX

48

HAYS

50

HCCM CONSULTING

48

HIPOGES IBERIA

48

HITACHI SOLUTIONS

48

HRB SOLUTIONS

48

HYPHEN

50

IKEA PORTUGAL

52

INCENTEA

50

INDITEX

53

INETUM

54

INFINEON TECHNOLOGIES

48

INFOSISTEMA

48

INOV CONTACTO

56

INOWEISER

57
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INTEGER CONSULTING

57

INTELCIA PORTUGAL

58

ITIM

57

JPM INDÚSTRIA

57

KCS IT

57

KICKS

57

KLC

57

KLOG

59

KONICA MINOLTA BS

59

KONKCONSULTING

59

KPMG

59

LACTOGAL

60

LINDE GLOBAL SERVICES

59

LOGICALIS PORTUGAL

59

LUSIAVES

61

LUSO FINSA

61

MCA GRUPO

59

MECWIDE

61

MERCADONA

62

MERCER

64

METALLIK

61

METALOGALVA

61

MI-GSO PCUBED

65

MILESTONE

64

MIND SOURCE

64

MINDERA

64

MOTA-ENGIL GROUP

64

MSG LIFE

66

MULTIPESSOAL

67

NATIXIS

68

NESTLÉ BUSINESS SERVICES LISBON

70

NESTLÉ

70

NETGÓCIO

64

NOESIS

67

NORDEA ASSET MANAGEMENT

67

NORS

68

NOS

72

OLI

68

OLISIPO

64

PASSIO CONSULTING

73

PEOPLE FOR PEOPLE

73

PESTANA HOTEL GROUP

73

PHC SOFTWARE

73

PINTO & CRUZ

73

PRIMAVERA BSS

74

PRIME IT

74

ProCME

74

PROEF

75

PROLOGICA

75

PWC PORTUGAL

76
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QUANTAL

75

REN

75

RETAIL CONSULT

75

RUMOS SERVIÇOS

77

SALTPAY

78

SAP PORTUGAL

80

SCORE CONSULTING

77

SEG AUTOMOTIVE

75

SGS PORTUGAL

75

SIEMENS

82

SISQUAL

77

SITEL

84

SKYLINE COMMUNICATIONS

80

SMART CONSULTING

80

SODEXO

86

SOLVAY LISBON

83

SONAE ARAUCO

80

SONAE CAPITAL

83

STAPLES PORTUGAL

83

SUMOL+COMPAL

80

SYNOPSYS

88

SYSMATCH

83

TALENTER

83

TANGÍVEL

86

TEAM.IT

86

TELEPERFORMANCE PORTUGAL

90

THALES

89

THE NAVIGATOR COMPANY

91

TIMESTAMP

89

TOO GOOD TO GO

89

UNIPLACES

89

UNIT4

89

VENDAP GRUPO

89

VEOLIA PORTUGAL

92

VISABEIRA GRUPO

89

VISHAY

92

VISION-BOX

92

VISIONWARE

92

VISTEON

93

VODAFONE

94

VOLTALIA

95

VORTAL

92

WEBHELP PORTUGAL

96

WETEK

93

WINPROVIT

93

WITHUS

98

WORLDIT

93

WORTEN

93

XPAND IT

97

YTECH

98
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