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BARCELOS
| Redacção | 

O Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave (IPCA) organiza nos
dias 6 e 7 de Novembro a Gro-
wUp I Feira de Emprego do IP-
CA, no Campus de Barcelos.

Esta iniciativa tem como ob-
jectivo principal a capacitação e
o aumento do potencial de em-
pregabilidade dos nossos estu-
dantes e diplomados e fortalecer
a relação de cooperação entre o
meio empresarial/industrial e o

IPCA.
A GrowUp - Feira de Emprego

do IPCA pretende criar um espa-
ço complementar de interacção,
expondo a sua comunidade estu-
dantil à realidade do mercado de
trabalho e promovendo, simul-
taneamente, junto das empre-
sas, uma visão mais aprofunda-
da das competências adquiridas
pelos estudantes nos diferentes
ciclos. 

“A tónica está na evolução,
crescimento, aquisição e reforço
de novas competências, particu-

larmente as transversais”, refere
Adriana Lago de Carvalho, di-
rectora executiva do Praxis 21,
unidade responsável pela orga-
nização do evento.

O certame conta com a presen-
ça de mais de 60 empresas. O
primeiro dia de trabalhos é dedi-
cado à aquisição/consolidação
de soft skills, com a realização
de acções de formação e sessões
de coaching e mentoring.

Já o segundo dia é de contacto
directo com as empresas, através
da exposição. Algumas empre-

sas terão ainda a oportunidade
de dinamizar sessões ‘Meet …’. 

O ‘Meet …’ é um momento es-
truturado de apresentação da
empresa, com duração de 15 mi-
nutos, dando a conhecer o que se
procura nos candidatos.

A GrowUp conta, ainda, com o
apoio do sistema Beamian, uma
plataforma tecnológica que per-
mite a identificação de visitantes
e expositores de forma simples,
dando logo oportunidade de tro-
ca de contactos e currículos em
formato digital.

IPCA promove Feira de Emprego no campus
É JÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 6 E 7 que vai ter lugar a GrowUp-Feira de Emprego no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. O
evento realiza-se no campus do instituto em Barcelos e tem o objectivo de promover a capacitação e aumento da empregabilidade.

DR

Feira do Emprego realiza-se no campus do IPCA, em Barcelos

lll
“O evento é gratuito e a
inscrição nas actividades 
é obrigatória até dia 4 
de Novembro.
Durante dois dias, pretende-
-se que estudantes e
diplomados do IPCA se
valorizem e compreendam
as principais tendências 
em termos de recrutamento
de talento”.

 

TE POL

 

E PPA

   

TE POL

 

E PPA

              


