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UAlg Online Careers Fair: 12 novembro (já esta 5ª feira)

O IEFP (EURES Portugal) junta-se à Universidade do Algarve, pelo 2º ano consecutivo,
para promover a
UAlg Online
Careers Fair 2020
, um evento de recrutamento e informação particularmente dirigido a jovens graduados.

Estão confirmados 70 expositores virtuais (perto de 50 são empresas, das quais 42 de
Portugal)
, e 170 ofertas com cerca de 850 oportunidades de emprego /
estágio
em divulgação (número
que ainda aumentará até ao próximo dia 12 de novembro), numa grande diversidade de áreas
profissionais:

• engenharias e tecnologias de informação
• ciências empresariais (gestão, economia, contabilidade, finanças)
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• saúde (enfermagem, medicina - especialidades, farmácia)
• matemática, física, estatística, biotecnologia
• marketing digital, comunicação e design multimédia
• centros de contacto e centros de serviços partilhados
• turismo, hotelaria e restauração, animação turística
• comércio e vendas
• manutenção e reparação automóvel de entre outras.

Ao longo do dia, será transmitido um Programa diversificado de apresentações (em inglês e
português), com:
• apresentações de empresas (nacionais)
• workshops, debates e testemunhos sobre:
- como adaptar as suas estratégias de abordagem ao mercado de trabalho num contexto
(pós-)pandemia;
- projetos e experiências de mobilidade, e apoios existentes neste âmbito;
- as universidades como potenciadoras do empreendedorismo e da inovação;
Teremos ainda disponíveis online para “chat”, entre as 9:30 e as 17:30:
• algumas das empresas participantes, para resposta às suas questões e/ou realização de
pequenas entrevistas (se se candidatar previamente às ofertas disponíveis)
• conselheiros EURES de 12 países, com informação e dicas sobre procura e candidatura a
emprego, condições de vida e trabalho e apoios à mobilidade
• e outros serviços de informação e aconselhamento
INTERESSADO/A? INSCREVA-SE JÁ! A participação é gratuita.
COMO TIRAR O MELHOR PARTIDO DO EVENTO

Visite www.europeanjobdays.eu/UAlgOnlineCareersFair2020, para mais informação.

Dúvidas? Questões? Contacte-nos para eventos.eures@iefp.pt .

Contamos consigo!
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O NERA, em parceria com a Raposo, Sá Miranda & Associados - Sociedade de
Advogados, R.L.
, realizará, no próximo dia 6 de novembro,
pelas
14h00m
, no seu
Auditório
, um
Seminário
subordinado ao tema
“Novo Código do Procedimento Administrativo”
.

O Novo Código do Procedimento Administrativo introduz relevantes alterações no
procedimento administrativo e, em especial, no modo como a Administração Pública se
relaciona com os Particulares. São aditados importantes Princípios Gerais da atividade
da administração até aqui apenas reconhecidas pela Doutrina e pela Jurisprudência,
assim como é iniciado o caminho, que se prevê árduo, do procedimento eletrónico.

Por outro lado, o Código do Procedimento Administrativo afirma-se como um diploma
inovador no domínio dos acordos endoprocedimentais e, seguindo a tendência de
outros ordenamentos jurídicos, introduz a figura da conferência procedimental. O regime
da invalidade dos atos administrativos é francamente melhorado em particular no que se
refere à anulação administrativa de atos constitutivos de direitos o que também
contribui para a necessidade de atualização de conhecimentos neste domínio.

Este Seminário destina-se a todos os colaboradores da Administração Pública, geral,
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autárquica e sector empresarial, juristas e entidades do setor privado
.
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