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O IEFP (EURES Portugal) organiza com o ISEC – Instituto Superior de Engenharia de 

Coimbra, nos próximos dias 21 e 22 de maio, a 3ª edição dos Engineers Mobility Days: 

Dias Europeus da Engenharia - em Portugal, para toda a Europa. 

Oportunidade de encontro entre empregadores de toda a Europa e profissionais, portugueses e de 

outros países europeus, das áreas das engenharias e tecnologias de informação – com colaboração de 

conselheiros EURES na prestação de informação e aconselhamento especializados sobre mobilidade. 

Em simultâneo com FENGE – Feira de Engenharia, iniciativa da Associação de Estudantes do ISEC.  
 

Para quem? 

Profissionais, experientes ou recém-graduados, nas áreas de Engenharias e Tecnologias de Informação, 

com conhecimentos linguísticos sólidos (Inglês indispensável, outras línguas valorizadas) que procurem 

uma carreira internacional. 
 

Onde? 

 presencialmente em Coimbra, no ISEC – Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 
 

 “online” (em www.engineersmobilitydays.eu), num computador perto de si 

 

O quê? 

 Sessões de Informação países EURES / Apresentações de Empresas 

o necessidades de recrutamento das empresas;  

o situação e tendências do mercado (especializações mais procuradas), estratégias de procura de 

emprego, apoios à mobilidade e condições de vida e trabalho dos países. 
 

 Área de Exposição 

Contactos personalizados com empresas. Aconselhamento nos “stands” EURES / países. 

 Entrevistas de Recrutamento 

Se se candidatar previamente a ofertas de emprego através da plataforma, pode ser pré-

selecionad@ para entrevistas (presenciais ou online). Receberá confirmação antes do dia. 

 Aconselhamento “Online” 

Conselheiros EURES e empregadores também disponíveis por “Live Chat”. 

Por quem? 

Confirmada presença de: 

 45 empregadores (dos quais 27 presencialmente) 
 

 conselheiros EURES de 14 países europeus (dos quais 2 apenas “online”) 
 

http://fenge.aeisec.pt/
http://www.engineersmobilitydays.eu/
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 Países Empregadores 

Presencial Alemanha, Bélgica, 

Dinamarca, Espanha, 

Estónia, França, 

Holanda, Irlanda, 

Noruega, Reino Unido, 

República Checa, Suécia 

ABB Ltd, Aberdeen City Council / Talent Scotland, ÅF Industry AB, Aker 

Solutions, AlignIT, ALTEN, Brunel, Concentrix, CVS Caremark, Desy 

Research Centre, DSP Valley, Electro Zwijsen NV, EnerMech Ltd, Google, 

Grontmij, IT Specialists for the Øresund region, Jaguar Land Rover, Jan 

de Nul Group, KP&T, North East Scotland College, National Oilwell 

Varco, Puur Jobs, Qreer BV, Skyline, SOFICO, Typhoon NV, Västerås 

Science Park 

Online * Áustria e Finlândia Alcatel-Lucent, Asidua Ltd, Benaki, BEP Europe, Brainport Talent Centre, 

CAE Elektronik GmbH, Cap Gemini, CVS Caremark, DESY Research 

Centre, DSP Valley, European Intellect, Experis, I-Theses, Kainos, 

Petrofac, Synergie, TravelTainment, WAT Technologies 
 

* existe ainda a possibilidade de o número de empresas “online” aumentar até dia 15 de maio 

 
Como participar? 

INSCREVA-SE JÁ em www.engineersmobilitydays.eu! Participação gratuita 

Só com inscrição pode candidatar-se previamente às oportunidades de emprego divulgadas na plataforma e 

aceder a uma ou mais entrevistas de recrutamento durante o evento. 

 Registe-se como Visitante 

 Estude informação sobre empresas e seus principais projetos (vai valorizá-l@ na candidatura e 

entrevista), países participantes e perfis de recrutamento  

 Pesquise ofertas de emprego para o seu perfil e candidate-se na plataforma; até ao momento, mais de 

400 postos de trabalho disponíveis (número que aumentará até dias do evento); algumas empresas 

fazem entrevistas nos dias 21 e 22 

 Consulte Programa (que será transmitido “online”, a partir dos Auditórios do ISEC) 

 Prepare-se, selecione países e empresas a abordar, identifique questões 

NO DIA 

 Se participa presencialmente, reserve o dia inteiro; se “online”, verifique no dia anterior versão final do 

Programa e organize-se para assistir e interagir nas apresentações do seu interesse 

 Seja seletiv@ na abordagem e participação em sessões & apresentações (por regra, em inglês) 

 Se “online”, aproveite também a oportunidade de contacto via “live chat” com países e empresas 

(horários de disponibilidade serão divulgados nas páginas dos Expositores) 

 Se presencialmente, leve consigo alguns CVs (em Inglês) se pretende aconselhamento 

 Boa apresentação, o seu melhor inglês, atitude positiva e assertiva 

 

ATENÇÃO!   Apesar da transmissão “online” do programa de sessões & apresentações, algumas empresas e 

países podem ter participação (possibilidade de contacto direto) apenas “onsite” ou apenas 

“online”. Deve verificar essa informação na secção de Expositores. 

 

# PARA SABER MAIS: www.engineersmobilitydays.eu  

http://www.engineersmobilitydays.eu/
http://www.europeanjobdays.eu/en/jobseeker/register
http://www.europeanjobdays.eu/en/events/participating-companies/15776
http://www.europeanjobdays.eu/en/events/present-countries/15776
http://www.europeanjobdays.eu/en/events/event-jobs/15776
http://www.europeanjobdays.eu/en/events/programmes/15776
http://www.europeanjobdays.eu/en/events/programmes/15776
http://www.europeanjobdays.eu/en/events/programmes/15776
http://www.europeanjobdays.eu/pt-pt/events/participating-exhibitors/15776
http://www.europeanjobdays.eu/pt-pt/events/participating-exhibitors/15776
http://www.engineersmobilitydays.eu/

