
Perfil do candidato 

Entrar no Programa é um grande desafio. Tanto em Portugal, Polónia ou 

Colômbia, irás enfrentar candidatos altamente motivados que irão competir 

contigo. 

Cada país recebe milhares de candidaturas de alunos com um enorme talento 

das mais diversas áreas de estudo. Entre estes, e durante um processo de 

selecção com 5 etapas, serão seleccionados entre 60 e 70 licenciados. 

Eis algumas dicas para saberes se estás à 

altura 
O nosso Programa oferece uma oportunidade única de desenvolvimento 

profissional aos melhores licenciados, que devem possuir as seguintes 

características: 

FORMAÇÃO ACADÉMICA SÓLIDA 
Um Mestrado relevante (Pregrado na Colômbia) de uma universidade de renome, em qualquer área 

de especialização desde Gestão, Ciências, Tecnologia, Engenharia a Artes e Humanidades. É 

obrigatório comprovar um sólido histórico académico.  

ATITUDE EMPREENDEDORA 
Procuramos pessoas que tenham sido activas enquanto estudavam através de programas de estágio, 

voluntariado ou envolvimento em várias organizações. Os candidatos não devem ter mais de 2 anos 

de experiência profissional após a conclusão da sua licenciatura.  

FALANTE NATIVO 
Ao integrares um dos nossos programas locais, terás de falar o idioma local (português, espanhol ou 

polaco) ao nível de falante nativo. O requisito mínimo é C1 (escala europeia). Diariamente, terás de 

conhecer a fundo as nossas lojas e Centros de Distribuição para ficares a saber tudo sobre o nosso 

negócio através de uma experiência prática.  

DOMÍNIO DO INGLÊS 
Enquanto Grupo internacional, esperamos que os nossos candidatos consigam utilizar o idioma 

inglês num nível avançado. O requisito mínimo é B2 (escala europeia). Várias fases do processo de 

recrutamento serão levadas a cabo em inglês.  

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL É UMA VANTAGEM 
Valorizamos a competência intercultural através de um intercâmbio internacional de estudantes (p. 

ex. Erasmus) ou de uma experiência de trabalho e viagem fora do seu país de origem.  

MOBILIDADE 
Tendo em conta a estrutura geograficamente dispersa do nosso negócio, os candidatos deverão ter a 

capacidade de mobilidade no país e no estrangeiro para cumprir os seus desafios de desenvolvimento 

durante o programa, bem como após a sua conclusão.  

MOTIVAÇÃO 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/


Dinamismo, curiosidade e capacidade de aprender rapidamente todos os dias, participando em 

projectos desafiantes, de fazer escolhas difíceis e de tomar decisões responsáveis. Vontade de querer 

sempre mais, resiliência e paixão por conquistas.  

ADAPTABILIDADE 
Os melhores candidatos pensam nas suas carreiras a longo prazo, entendem que a flexibilidade é 

uma das principais forças motrizes do ambiente de trabalho atual e, como tal, estão dispostos a 

trabalhar em várias funções, com pessoas e em localizações diferentes.  

DISPONIBILIDADE 
O nosso Programa a tempo inteiro só se encontra disponível a licenciados com um Mestrado 

(Pregrado na Colômbia) concluído ou em fase de conclusão.  

 


