
 

26 de Novembro, Faculdade de Direito (Universidade Católica) 

Michael Page procura talento na JobShop 

12 de Novembro de 2014 - A Michael Page, empresa líder em recrutamento de quadros médios e 

superiores, estará na 12.ª edição da JobShop da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Católica, à 

procura de jovens talentos na área de Direito, no próximo dia 26 de Novembro, em Lisboa. 

A JobShop é um projeto da Faculdade de Direito da Universidade Católica, criado para responder às 

necessidades dos seus alunos através do debate de temas importantes para a inserção profissional dos 

estudantes de Direito.  

De acordo com Vasco Salgueiro, Manager de Finance e Tax & Legal da Michael Page, “a nossa 

participação na JobShop visa ajudar à integração dos estudantes no mercado de trabalho e, 

simultaneamente, promover o talento nacional junto das Sociedades de Advogados, empresas e outras 

entidades que actuam na área legal em Portugal.” 

A equipa especializada da Michael Page estará no Recruiting Lounge da JobShop para aconselhar os 

participantes e receber os seus currículos.  

“O sector encontra-se numa fase de dinamismo, provocada por reestruturações societárias e 

organizacionais, e novas estratégias de expansão, que estão a motivar a procura de perfis com 

competências cada vez mais transversais. Cada jovem profissional deve estar preparado, percebendo o que 

o mercado procura e qual a melhor forma de expor as suas competências e mais-valias,” acrescenta Vasco 
Salgueiro.   

Na edição anterior, a JobShop contou com a presença de 50 recrutadores, cerca de 100 Advogados e 

responsáveis de Recursos Humanos presentes no Recruiting Lounge, 35 oradores, 40 sócios no Recruiting 

Lounge, mais de 30 Alunos Embaixadores e mais de 500 participantes.   

Para mais informações sobre a 12.ª edição da JobShop, consulte: http://www.fd.lisboa.ucp.pt/.  

http://www.fd.lisboa.ucp.pt/


 

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 154 escritórios em 35 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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