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1. Introdução  

 

Em 2020 realiza-se a 5ª edição da UAlg Careers Fair.  

Este evento visa contribuir para a entrada de estudantes e diplomados da Universidade do Algarve (UAlg) no 

mercado de trabalho, facilitando-lhes o processo de procura de emprego e o desenvolvimento de uma 

carreira profissional.  

 

A organização é da responsabilidade da UAlg e da Associação Académica, de ora em diante designada de 

Comissão Organizadora (CO). 

  

 

2. Data, local e horário de funcionamento  

 

A UAlg Careers Fair realiza-se no dia 12 de março de 2020, no Complexo Pedagógico do Campus de 

Gambelas, em Gambelas, com o seguinte horário de funcionamento: 

 

✓ 09h00 às 17h00 

 

 

3. Atividades  

 

As empresas são convidadas a participar no dia 12 que se destina exclusivamente a: 

• Recrutamento:  Sessão desenvolvida pelas empresas, visando o recrutamento com entrevistas a 

estudantes e diplomados UAlg previamente selecionados pelas empresas; 

• Stand Empresa: Espaço expositivo para empresas; 

• Apresentação empresas: as empresas interessadas podem inscrever-se para uma apresentação em 

sala no total de 20 minutos incluindo diálogo com os estudantes e diplomados UAlg; 

• Almoço de Networking: Almoço para empresas participantes e candidatos selecionados para 

entrevista. 
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4. Custos de participação e condições de pagamento 

 

 

INSCRIÇÃO Atividades Valor 

Espaço Expositivo- 

Empresas  

Recrutamento  

apresentação 

Stand Empresa (4 m²) 

Almoço de Networking 

80€*  

Patrocinador Oficial 

 

Divulgação no material 

promocional de todo o 

evento. 

Identificação como 

patrocinador no espaço 

expositivo  

Recrutamento  

Stand Empresa (6m²) 

Almoço de Networking 

 

250€* 

* Aos valores indicados na tabela acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

 

Condições de Pagamento 

O pagamento é feito por transferência bancária na conta da Universidade do Algarve:  

IBAN: PT50 0035 0205 00002818431 61 BIC SWIFT CGDIPTPL 

Na inscrição a empresa tem de carregar a prova de pagamento.  

É enviado à empresa o recibo do pagamento para a morada indicada no formulário de inscrição. 

 

 

5. Inscrições 

 

As empresas devem realizar a sua inscrição on-line no link: https://www.ualg.pt/pt/content/ualg-careers-

fair-inscricao-empresas 

 

 

O prazo limite de inscrições é o dia 16 de fevereiro de 2020. 

As inscrições são limitadas ao número de espaços para stands. 

A ordem de chegada das inscrições on-line é o critério determinante na reserva de lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ualg.pt/pt/content/ualg-careers-fair-inscricao-empresas
https://www.ualg.pt/pt/content/ualg-careers-fair-inscricao-empresas
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5.1 Informação sobre as atividades 

 

 

5.1.1 Recrutamento 

 

Informações gerais: 

• A sessão de recrutamento decorre das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00; 

• As sessões de recrutamento decorrem em stand. 

• A CO divulga as ofertas das empresas através de mailing para os estudantes e diplomados de acordo 

com o perfil definido pelas empresas. Os candidatos formalizam a sua candidatura e descarregam o 

seu Curriculum Vitae a que a empresa terá acesso através do email que indica para o efeito. 

• A seleção dos candidatos é da inteira responsabilidade das empresas interessadas.  

 

 

5.1.2 Apresentação Empresa 

 

Informações gerais: 

• As apresentações decorrem das 10h00 até às 12h00 e das 14h00 até às 16h30; 

• As apresentações têm a duração de 20 minutos; 

• Há lugar a apenas uma apresentação; 

• A CO reserva-se o direito de avaliar as inscrições efetuadas e atribuir o horário de realização 

consoante as áreas de atuação, de modo a evitar a apresentação simultânea de empresas em áreas 

semelhantes. 

 

 

5.1.3 Stand Empresa    

 

As empresas têm direito a um espaço de 4m² no Espaço Expositivo, com 1 mesa e 2 cadeiras, instalação 

elétrica e rede wireless. Os patrocinadores oficiais têm direito a um espaço de 6 m² com 2 mesas e 4 

cadeiras, instalação elétrica e rede wireless. 

 

Informações gerais: 

• O Espaço Expositivo (stand) abre às 10h00 e encerra às 17h00; 

• Deve estar aberto à hora de almoço; 

• Se pretender trazer o material/equipamento da própria empresa, tenha em atenção a área do lugar 

(4 m²/6 m²); 

• O espaço para a colocação dos stands de cada uma das empresas está devidamente identificado com 

o nome da mesma;  

• O check-in das empresas realiza-se das 08h30 às 09h30 no Welcome Desk. 

• As empresas podem guardar material e equipamentos em sala destinada para o efeito. 

• A CO não se responsabiliza pelo desaparecimento ou danos do material exposto durante o horário 

normal de funcionamento da UAlg Careers Fair. 

 

Montagem e desmontagem dos stands no Espaço Expositivo 

É da inteira responsabilidade das empresas participantes a montagem e desmontagem dos stands e dos 

materiais utilizados no evento. A montagem e/ou desmontagem deve cumprir as datas e horas indicadas 

para o efeito, a saber: 
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Montagem: dia 11 de março (quarta-feira) das 16h00 às 17h00 ou no dia 12 até às 9h30 

Desmontagem: até às 18h30. 

 

5.1.4 Almoço de Networking 

 

Informações gerais: 

• Cada empresa pode inscrever no máximo 4 pessoas por almoço. Pode convidar estudantes de 

entre os selecionados para entrevista. O número de representantes da empresa não pode ser 

superior a 2; 

• O almoço é realizado entre as 12h00 e as 14h00, em espaço reservado na cantina da UAlg- 

Gambelas, localizada nas imediações do espaço onde decorre a UAlg Careers Fair. 

5.2 Patrocínio Oficial 

 

As empresas podem associar-se à UAlg Careers Fair através do Patrocínio Oficial  

Os patrocinadores têm os seguintes benefícios: 

 

• Destaque do logótipo da empresa, na qualidade de Patrocinador Oficial, em todo o material de 

divulgação e promoção durante os eventos da UAlg Careers Week 

• Destaque do logótipo da empresa, na qualidade de Patrocinador Oficial, no espaço onde decorre o 

recrutamento 

  

5.3 Cancelamento de inscrições 

O cancelamento da inscrição por parte da empresa quando feito até 28 de fevereiro dá direito à devolução 

de 50% do valor pago.  

  

6. Alterações ao Regulamento 

A CO reserva-se o direito de alterar  este regulamento, tendo apenas de comunicar às empresas participantes 

as respetivas alterações. 

 


