Nota de Imprensa

Santander Totta apoia Job Party


O evento Job Party facilita aos jovens universitários a entrada no mercado de
trabalho.



As Job Party vão desenrolar-se até Maio, sendo a próxima já amanhã na
Universidade de Coimbra.

Lisboa, 01 de Março de 2011 – Como fazer um currículo, estar numa entrevista ou procurar
emprego são alguns dos temas mais importantes quando se está prestes a entrar no
mercado de trabalho. A Fórum Estudante, o Santander Totta e a Ray Human Capital vão
ajudar a responder a estas questões através do evento Job Party, que irá decorrer até Maio
em várias universidades portuguesas.
Para quem desejar inscrever-se e saber mais sobre esta iniciativa, basta verificar o
calendário das Faculdades contempladas em http://www.santandertotta.pt, na página dos
universitários ou em http://emprego.forum.pt e preencher o respectivo formulário de
inscrição. A participação é gratuita mas cada Job Party está limitado a 50 participantes.
Quem conseguir inscrever-se a tempo ganha ainda direito ao kit do 1º Emprego. O
calendário dos Job Party já agendados é o seguinte:
Fac. Ciências e Tecnologia - Univ. Coimbra

ESGOTADO

Fac. Economia – Univ. Porto

11 MARÇO

Faculdade de Economia de Coimbra

28 MARÇO

Inst. Superior de Engenharia de Coimbra

29 MARÇO

Instituto Politécnico de Setúbal

31 MARÇO

ISCTE

5 ABRIL

Inst. Sup. de Agronomia - UTL

6 ABRIL

Fac. Direito - Univ. Lisboa

13 ABRIL

Univ. Algarve

3 MAIO

ISTécnico - UTL

5 e 6 MAIO

Fac. Ciências Sociais e Humanas - UNL

10 MAIO

Univ. Beira Interior

12 MAIO

Fac. Ciências e Tecnologia - UNL

18 MAIO

Fac. Engenharia - Univ. Porto

24 e 25 MAIO

Complementar a esta iniciativa, foi o lançamento do 2º Guia do 1º Emprego pelo Santander
Totta e a Fórum Estudante. Este guia também disponibiliza informações úteis e práticas
para apresentar um bom Curriculum Vitae, para escrever uma apelativa carta de
apresentação e para ter o comportamento adequado numa entrevista de emprego. Fazem
parte desta edição outros conteúdos imprescindíveis como as entrevistas concedidas por
Valter Lemos, Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional, e por Isabel
Viegas, Directora Coordenadora de Recursos Humanos do Santander Totta.

A aposta neste tipo de produtos tem sido uma das prioridades na política de apoio ao ensino
universitário do Banco, que representa cerca de 80% do investimento em Responsabilidade
Social. Em 2010, o Santander Totta investiu cerca de 4,7 milhões de euros no
Conhecimento e Ensino Superior, continuando a estreitar relações com as principais
Universidades e Politécnicos do país, com quem tem actualmente 43 convénios celebrados,
e a actuar através do Universia, na criação de projectos com valor acrescentado para a
comunidade académica.
O Banco atribui anualmente cerca de 350 bolsas de estudo e investigação, prémios de
mérito a estudantes universitários e apoia vários projectos desenvolvidos pelas
Universidades, seguindo o eixo da acção social do Banco Santander, que tem a nível
mundial mais de 800 acordos de colaboração com universidades em todos os continentes.

