
É uma feira de emprego 100% virtual dedicada aos estudantes universitários e recém-

formados. 
  
Evento totalmente gratuito. Para além disso, poderão fazê-lo a partir de casa 

e conversar com os recrutadores através de salas de chat! 
  
Os candidatos poderão efectuar o registo em www.jobsummit.pt 
   
O evento tem até ao momento 12 empresas confirmadas para este ano: Lactotal, BNP 

Paribas, Claranet, Decathloh, Fujitsu, Jason Associates (Mercer), Voltália (Grupo 

Martifer), Kelly Services, Everis, Grupo Inditex, Zurich e Finders. 
  
Para além disso, os candidatos terão acesso a centenas de ofertas de emprego. 
  
Algumas informações básicas sobre o evento: 

 

•O que é? O Job Summit - Edição Universitária é uma feira virtual de emprego, 100% 

online e totalmente gratuita para candidatos 
•Onde de realiza? Sendo online, os candidatos apenas precisam de um computador, tablet 

ou smartphone com ligação à Internet 
•Quando? O Job Summit realiza-se dia 15 e 16 de Abril entre as 9h e as 20h 
•Porquê? Para colocar empresas e candidatos a conversar em tempo real. O objectivo é dar 

resposta à principal frustração dos candidatos Portugueses: não obterem feedback por 

parte das empresas  e sentirem-se perdidos nos processos de recrutamento 
  
Alguns testemunhos de candidatos sobre a edição anterior: 

 

•“O conceito no seu geral é muito bom e extremamente positivo. É algo realmente do 

século XXI e diminui o fosso entre empresas e candidatos! Espero que repitam.” 
•“É fantástico como num curto espaço de tempo conseguimos candidatarmos a várias 

ofertas de trabalho. Adorei! Voltarei a participar com certeza.” 
•“É um espaço de partilha online e gratuita, acessível a todos os que tenham um 

computador com acesso à internet. Aqui podemos não só ganhar conhecimento sobre as 

diversas empresas, como encontrar oportunidades interessantes para o futuro.” 
•"O Evento em si é digno de registo e de saudar a ideia por detrás dele. A interatividade e 

intuitividade com que funciona o site."  
•"Em pouco menos de uns minutos enviei algumas candidaturas em diferentes empresas! 

Muito prático e funcional." 
•"Gostei da ideia de ser feito esse tipo de formato de evento assim faz com que as pessoas 

economizem dinheiro para se deslocar e tempo." 
 

http://www.jobsummit.pt/

