
Recrutamento AIESEC! 

 

 

TU! SIM, TU! ESTAMOS À TUA PROCURA! 

 

2020 veio repleto de REVIRAVOLTAS que põem em causa os Direitos Humanos e a 

Sustentabilidade do nosso planeta! Cabe-nos a nós explorar a nossa capacidade de 

ADAPTABILIDADE e fazer destes obstáculos verdadeiros DESAFIOS! 

TU que não ficaste indiferente ao que se tem passado no mundo, TU que queres 

fazer a diferença mas não sabes por onde começar, esta oportunidade é para TI! É 

verdade, A AIESEC ESTÁ A RECRUTAR! 

TU que queres trabalhar com outros por algo maior que tu! Tu que procuras 

DESAFIOS, que vais além dos teus LIMITES! 

TU que celebras a DIVERSIDADE! TU QUE QUERES MUDAR O MUNDO! Junta-te à 

maior organização internacional gerida unicamente por jovens! 

 

Após cerca de 4 meses de isolamento social, está na altura de abrires as portas ao 

teu desenvolvimento pessoal! Comunicação, gestão de tempo, adaptabilidade, 

trabalho em equipa, são algumas de muitas soft skills que podes adquirir na 

AIESEC! Sai da tua zona de conforto e dá um upgrade a ti mesmo! Este é o teu 

ponto de viragem! Constrói o teu testemunho! 

 

A AIESEC é a maior organização internacional de liderança gerida exclusivamente 

por jovens e tem como objetivo atingir a paz e o desenvolvimento do potencial 

humano, promovendo experiências internacionais (voluntariado, estágios 

profissionais em grandes empresas, e em startups) nos mais de 120 países em que 

se encontra, incluindo Portugal. 

 

O que precisas para entrar na AIESEC? 

Idade entre os 18 e os 30 anos 

Vontade de mudar o Porto e o Mundo! 

 

DE QUE ESTÁS À ESPERA? 

Com a AIESEC terás a oportunidade de encontrar o TEU potencial, criar o TEU 

impacto no MUNDO e adquirir contactos para a VIDA. Irás ter contacto com 

diferentes culturas e métodos de trabalho, o que te irá enriquecer pessoal, cultural 

e profissionalmente. 

ESTE É O TEU PONTO DE VIRAGEM! 

 

Tens até 28 de Agosto, JUNTA-TE A NÓS EM bit.ly/joinAIESEC-PT 
 

http://bit.ly/joinAIESEC-PT

