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Semana da Empregabilidade e 

Mostra de Emprego ESEP, 2019 

 

Missão, Âmbito e Objetivos 

A Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) tem por missão proporcionar ciclos de estudos, bem 

como outros programas de formação, orientados para o desenvolvimento de competências no domínio 

da Enfermagem.  

Paralelamente, no quadro do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) e especialmente 

no âmbito da responsabilidade social, a ESEP tem também por incumbência apoiar a inserção dos seus 

diplomados no mercado de trabalho e acompanhar o seu percurso profissional, promovendo estrategicamente 

uma estreita ligação com a comunidade em que se integra e articulando-se com outras organizações e redes, 

nacionais e internacionais, designadamente com as potenciais entidades empregadoras e outras com 

atividades relevantes em áreas do domínio da ESEP e da empregabilidade dos seus diplomados. 

É por isso preocupação perseverante da ESEP que o ingresso de um estudante na instituição venha a 

decorrer com sucesso académico e a culminar com a obtenção de uma formação superior de elevada 

qualidade, capaz de contribuir para enfrentar os desafios e adversidades do mercado de trabalho e destacar 

os diplomados da ESEP no acesso a um emprego qualificado na área da Enfermagem. 

Neste âmbito, cabe ao Gabinete de Apoio ao Estudante e Inserção na Vida Ativa (GAEIVA) proporcionar 

espaços extracurriculares de reflexão e debate e desenvolver ações, eventos e parcerias, entre outras 

dinâmicas multidisciplinares de qualificação e valorização, geradoras de competências e de oportunidades, 

que vão de encontro às pretensões dos estudantes e diplomados da ESEP, bem como dos potenciais 

empregadores, designadamente no âmbito da empregabilidade em Enfermagem. 

Assim, na procura da máxima efetividade na sua ação, a ESEP realiza a Semana da Empregabilidade e a IV 

Mostra de Emprego, com o objetivo de aproximar os estudantes e diplomados com os potenciais 

empregadores, consciencializar para as responsabilidades sociais e exigências do mercado do trabalho e, 

também, com vista a fomentar a proatividade e o empreendedorismo. 
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Semana da Empregabilidade: Programa 
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Linha do tempo: Marcos cronológicos 
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IV Mostra de Emprego ESEP, 2019 

Regulamento 

1. Data e local 

A Mostra de Emprego em Enfermagem 2019 realiza-se a 25 de julho de 2019 na Escola Superior de 

Enfermagem do Porto (ESEP), no edifício Sede, localizada no Polo da Asprela:  

Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 830, 844, 856 

4200-072 Porto 

Telefone: +351 225 073 500 

Fax: +351 225 096 337 

E-mail: esep@esenf.pt 

Coordenadas GPS: 

N 41º 10´55.61"  

W 8º 36´14.12" 

 

2. Organização 

A Mostra é uma organização da Escola Superior de Enfermagem do Porto.  

Para contacto com a equipa responsável pelo evento deverá utilizar o e-mail: bolsaemprego@esenf.pt ou 

contactar diretamente os técnicos do Gabinete de Apoio ao Estudante e Inserção na Vida Ativa (GAEIVA) 

pelo número de telefone: +351 22 507 35 00 

 

3. Atividades a decorrer 

A Mostra de Emprego em Enfermagem 2019 integra os seguintes espaços e atividades: 

a) Espaço do Empregador – stands de instituições de saúde, IPSS e entidades de recrutamento; 

b) O Pitch do Diplomado ESEP – Apresentação do potencial dos diplomados pela ESEP; 

c) A Pitch Zone – workshops sobre questões relacionadas com a empregabilidade e áreas relacionadas 

(participação mediante convite e agendamento pela organização). 

 

4. Horário de funcionamento 

A Mostra de Emprego inicia-se às 10.00h e encerra às 13.00h do dia 25 de julho de 2019. 

 

5. Visitantes 

5.1 Condições de participação 

http://www.esenf.pt/pt/contactos/
http://www.esenf.pt/pt/contactos/
mailto:esep@esenf.pt
mailto:bolsaemprego@esenf.pt
http://www.esenf.pt/pt/a-esep/estrutura/gabinetes/
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a)  Os espaços da Mostra de Emprego, incluindo a Pitch Zone, são de acesso público a estudantes e a 

graduados em Enfermagem, bem como a toda a comunidade ESEP. O evento decorre no espaço exterior da 

ESEP-Sede, em tenda equipada para o efeito, estando aberta ininterruptamente durante a vigência do evento. 

b) As instituições e empregadores presentes em stand, podem ser consultadas no menu do evento, 

disponibilizado no website da ESEP. 

c) Recomenda-se aos candidatos a emprego a preparação do CV e a criação e/ou adequação do seu perfil 

nas redes sociais, designadamente no LinkedIn, para facilitarem a troca de contactos com as instituições 

e empregadores. 

 

5.2 Custos de participação 

A entrada na Mostra e a participação nas atividades da Pitch Zone está isenta de qualquer tipo de custo 

para estudantes, alumni e graduados em Enfermagem. 

 

6. Alteração de horários de atividades 

Por questões logísticas, a organização da Mostra reserva-se o direito de alterar as horas de apresentação e 

os lugares de stand. 

 

7. Instituições e Empregadores participantes 

7.1. Instituições e Empregadores presentes 

Espera-se a presença de mais de 20 entidades nacionais e internacionais com interesse no recrutamento de 

enfermeiros. A divulgação e informações sobre os empregadores será disponibilizada no website da 

ESEP/menu do evento. 

 

7.2 Participação no Espaço das Instituições e Empregadores 

a) Prazo e limite de inscrições 

O prazo limite de inscrições é o dia 18 de julho de 2019, sendo critério de prioridade e de reserva de 

lugares a ordem de chegada das inscrições.  

A confirmação da inscrição ou a informação de overbooking vai sendo comunicada aos interessados até ao 

dia 19 de julho de 2019. 

As inscrições estão limitadas ao número de espaços para stands e aos horários disponíveis para as 

diferentes atividades. 

No sentido de assegurar a equivalente representatividade de empresas de recrutamento de âmbito nacional 

e estrangeiro, a organização da Mostra reserva-se o direito de declinar inscrições de entidades com ofertas 

já apresentadas por outras previamente inscritas.  

As inscrições deverão ser remetidas para o e-mail bolsaemprego@esenf.pt, devendo ser prestada 

informação sobre a tipologia e quantidade de vagas de recrutamento que cada entidade empregadora tem 

disponível na Mostra de emprego. 

 

https://www.linkedin.com/
mailto:bolsaemprego@esenf.pt


 

Página 7 de 8 

 

b) Condições de participação 

As instituições e empregadores participantes em stand podem participar na Mostra de Emprego garantindo 

a presença durante todo o horário em que este decorre. A participação é gratuita, implicando, no entanto, a 

prestação de uma caução no valor de 150,00€, a disponibilizar por via de cheque bancário ou através de 

transferência bancária no prazo de dois dias úteis após a confirmação da inscrição pelos serviços da ESEP: 

CONTA: ESEnfPorto – OE 

BIC: IGCPPTPL 

IBAN: PT50 0781 0112 00000008398 97  

A não prestação da caução no prazo referido implicará a anulação da inscrição. 

A desistência da participação após o dia 18 de julho de 2019 e a não comparência no evento nos termos 

e horários determinados implicam a perda total da caução prestada. 

 

 

c) Espaços disponíveis 

As instituições e empregadores apenas podem inscrever-se a 1 lugar de stand. Têm à disposição um 

lugar de 6m2 (3x2), 1 mesa, 2 cadeiras, rede wireless e instalação elétrica, devendo fazer-se acompanhar 

de extensão elétrica com dimensão mínima de 10 metros, caso pretendam ligação elétrica ao stand. 

O check-in dos participantes no Espaço do Empregador realiza-se das 08:30h às 09:30h, do dia 25 de 

julho, com direito a 1 lugar de estacionamento. 

O apoio às entidades presentes em stand será feito pela comissão organizadora, que estará presente no 

evento e devidamente identificada. 

Os empregadores podem reservar salas para realização de entrevistas, bem como para guardar material e 

equipamentos, sendo as salas indicadas pela organização, na medida dos recursos disponíveis. 

A montagem e desmontagem dos stands é da inteira responsabilidade das entidades participantes, devendo 

ser cumpridas as datas e horas indicadas para o efeito: 

 Montagem: das 08.30h às 09.30h do dia 25 de julho de 2019; 

 Desmontagem: das 13.30h às 14.30h do dia 25 de julho de 2019. 

A ESEP dispõe de cantina e bar onde poderão ser realizadas refeições, ficando os custos ao encargo das 

entidades participantes. 

 

8. Patrocínio 

As instituições e empregadores podem associar-se à Mostra através de patrocínio oficial beneficiando de: 

a) Oferta de 1 lugar para stand mais destacado no Espaço do Empregador durante o dia 25 de julho de 

2019; 

b) Destaque do logótipo da empresa, na qualidade de patrocinador oficial, em todo o material de divulgação 

e promoção; 

c) Destaque do logótipo da empresa, na qualidade de patrocinador oficial, nos diversos materiais colocados 

nos locais onde decorrem as atividades da Mostra; 
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d) Para mais informações sobre a tipologia e valor dos patrocínios deve ser contactada a organização 

através do e-mail bolsaemprego@esenf.pt. 

 

9. Alterações ao regulamento 

A organização do evento reserva-se o direito de alterar o regulamento do evento. 

 

mailto:bolsaemprego@esenf.pt

