
 

28 a 31 de Outubro, Faculdade de Direito (FDUL) 

Michael Page nas Jornadas da Empregabilidade 

21 de Outubro de 2014 - A Michael Page, empresa líder em recrutamento de quadros médios e 

superiores, marca presença na 3ª edição das Jornadas da Empregabilidade, uma iniciativa da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a decorrer de 28 a 31 de Outubro de 2014. 

Este ano, as Jornadas da Empregabilidade compreendem apresentações e debates que obedecem ao 

tema “Direito ao Futuro”, para promover junto dos estudantes o conhecimento do mercado de trabalho 

em Direito e a diferenciação do perfil profissional. A iniciativa contempla ainda uma Feira de Emprego, 

nos dias 30 e 31 de Outubro. 

Programa: 

Dia 28 - tema "Conhecer o Mercado de Trabalho em Direito" 

Dia 29 - tema "Diferenciar o meu Perfil Profissional" 

Dias 30 e 31 - Feira de Emprego 

Vasco Salgueiro, Manager de Finance e Tax & Legal da Michael Page, e a sua equipa participam nas 

Jornadas da Empregabilidade, aconselhando os participantes sobre a melhor forma de identificação e 

apresentação dos vários tipos de competências procurados pelas empresas. Os participantes podem 

ainda entregar os seus currículos à equipa da Michael Page, durante a Feira de Emprego. 

As inscrições devem ser enviadas para saidasprofissionais@fd.ul.pt indicando nome, ano do curso e dia 

temático (participação na Feira não sujeita a inscrição prévia). Para mais informações sobre as 

Jornadas da Empregabilidade, consulte: http://www.fd.ulisboa.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 36 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  
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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 

mailto:Marlene.martins@hkstrategies.com

