
 

8 de Maio, na FDUL 

Michael Page assinala Dia do Advogado 
com workshop  

 
LISBOA, 5 de Maio de 2014 – No âmbito do Dia do Advogado, celebrado a 19 de Maio, a Michael 
Page - empresa líder em recrutamento de quadros médios e superiores, realiza o workshop “Sucesso 
na Advocacia: Marque a diferença”, no próximo dia 8 de Maio, na FDUL – Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa. 

O workshop tem como objectivo ajudar os futuros profissionais de Advocacia na procura do primeiro 

emprego, formando sobre a melhor forma de enriquecimento de CV e apresentação de competências 

no mercado nacional.  

Vasco Salgueiro, Manager Michael Page Tax & Legal, refere que “no actual mercado e conjectura é 

necessário, acima de tudo, marcar a diferença e provar ter valor acrescentado para as empresas e 

sociedades de advogados.”  

Os estudantes e jovens profissionais na área da advocacia podem valorizar o seu CV com Pós-

Graduações, Mestrados, MBA e cursos de informática. O domínio de línguas estrangeiras é também 

valorizado pelo mercado nacional, que procura profissionais que dominem os idiomas mais tradicionais, 

como Inglês, Alemão, Francês ou Espanhol, mas também idiomas de economias emergentes, como 

Mandarim e Árabe.  

Também os estágios e o voluntariado são ferramentas com forte peso na valorização profissional. “Um 

estágio que, apesar de não ser remunerado, ofereça competência e experiência profissionais relevantes 

são uma excelente forma de compensar um CV com pouca experiência profissional,” adianta Vasco 
Salgueiro. “O voluntariado é cada vez mais valorizado pelo mercado nacional, já que permite aprender 

a gerir o tempo, viver o quotidiano de uma instituição, melhorar a versatilidade e adquirir competências 

técnicas e soft skills.” 



 

Os jovens profissionais devem ainda encarar com seriedade a promoção do seu valor, participando em 

fóruns da especialidade, almoços e reuniões, realçando os marcos do seu percurso e concentrando as 

suas aptidões e conhecimento num sector específico.  

 

 

Sobre a Michael Page 

A Michael Page é uma das mais conhecidas e respeitadas consultoras de recrutamento do mundo. Estabelecida há mais de 35 

anos no Reino Unido, tem actualmente 153 escritórios em 34 países. É uma empresa líder em recrutamento e selecção 

especializada de quadros médios e superiores, para projectos de carácter permanente e temporário, sendo constituída por 

consultores especializados, que apresentam formação e experiência profissional nas áreas para as quais recrutam. 

Para mais informações sobre o grupo, por favor visite: 

http://www.michaelpage.pt/productsApp_pt/minisites/mpexecutive/index.htm  

www.michaelpage.pt/index.html  

 
Para mais informações, contacte: 
Marlene Martins 

Senior Account Executive na Hill + Knowlton Strategies 
Marlene.martins@hkstrategies.com 
Tel.: 21 413 62 25 

Tlm.: 91 051 11 64 
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