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BARCELOS
| Miguel Viana | 

O Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave (IPCA) acolhe, des-
de ontem e durante o dia de hoje,
a GrowUp - Feira do Emprego.
O objectivo, explicou Maria Jo-
sé Fernandes, presidente do IP-
CA, é proporcionar oportunida-
des de emprego aos estudantes
dos vários cursos leccionados na
instituição.

“Esta feira de emprego tem,
fundamentalmente, a ver com os
nossos estudantes ficarem me-
lhor preparados para o mercado
de trabalho”, disse Maria José
Fernandes. Para o efeito, cerca
de 150 estudantes participaram
ontem numa sessão de ‘coa-
ching’ (sessão de esclarecimen-
to), com a participação do soció-
logo Jorge Sequeira, e que visou
motivar para a pro-actividade na
procura de emprego. O encontro

teve como tema ‘Como Conse-
guir Emprego em 30 Dias’.

Hoje, o destaque vai para a Fei-
ra de Emprego propriamente di-
ta, com a presença de cerca de
80 empresas (no ano passado fo-

ram 75) nas instalações do IP-
CA. “Temos empresas de recur-
sos humanos, de ‘marketing’, de
tecnologia, temos as ordens pro-
fissionais representadas, temos
hóteis, etc. Temos mais de 40

‘meets’ (encontros) agendados,
ou seja, momentos em que as
empresas se apresentam aos es-
tudantes”, explicou Maria José
Fernandes.

A responsável pelo IPCA fez

notar que a Feira de Emprego re-
vela também o interesse que as
empresas têm pela formação mi-
nistrada no estabelecimento de
ensino.

“A procura que têm mostrado
pelos nossos licenciados. os pro-
jectos que têm vindo a desenvol-
ver connosco, demonstra o im-
pacto que o IPCA tem na região,
e que é uma referência na em-
pregabilidade, na formação, na
captação de investimento e em
tudo aquilo que uma instituição
de ensino superior tem de desen-
volver”, afirmou a presidente do
IPCA.

No passado dia 7 os alunos re-
ceberam formação sobre como
elaborar um ‘Curriculum Vitae’
e somo usar a rede social ‘Lin-
kedin’ para melhor interagirem
com as empresas.

Feira de emprego aproxima alunos
do IPCA de várias empresas
OITENTA empresas da região dão a conhecer várias oportunidades de emprego aos estudantes do
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Encontro testifica qualidade de ensino do instituto.

ROSA SANTOS

Jorge Sequeira motivou alunos do IPCA a adoptarem atitudes positivas na procura de emprego

lll
“Temos empresas de
recursos humanos, de
‘marketing’, de tecnologia,
temos as ordens
profissionais representadas,
temos hóteis, etc. Temos
mais de 40 ‘meets’
(encontros) agendados”.

Maria José Fernandes
Presidente do IPCA
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FEIRA DE EMPREGO DO IPCA E EEG BUSINESS DAY NA UNIVERSIDADE DO MINHO

LIGAÇÃO DIRECTA  
ÀS EMPRESAS
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AUTARCAS EM SINTONIA

Eurorregião na agenda nacional é
meta de Braga e Viana do Castelo 
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AMANHÃ

PUBLICIDADE 00/2019

Ainda não viu nada
Temos muito mais para apoiar a sua vida.

PUBLICIDADE 10/2019
Apple Pay. Uma nova forma de pagar

CA Online (Homebanking)

App CA Mobile (Mobile banking)

Financiamento Online

Fale connosco, há tanto mais para ver.
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Av. República 81 C - Lage - Vila Verde
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Serviço de Intervenção 
quer mais acção no terreno    
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Ministério Público quer 
banir adepto que atirou
garrafa a árbitro 
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FAMALICÃO

Meia maratona 
promove vida saudável 
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