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GABINETE DE SAÍDAS PROFISSIONAIS
Proporciona aos atuais e antigos alunos 
da FDUL ferramentas e incentivos de 
procura de emprego, apoiando-os na 
transição para o mercado de trabalho.  
saidasprofissionais@fd.ul.pt
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NOVA PLATAFORMA PARA 
ALUNOS E EX-ALUNOS

PORTAL DE EMPREGO Está para breve o lançamento do novo Portal de Emprego, de exclusivo 

acesso a alunos e ex-alunos da FDUL. Através desta nova plataforma, 

será possível atualizar o seu CV a qualquer momento e tê-lo disponível 

para consulta direta pelas entidades empregadoras. Por outro lado, as 

entidades empregadoras, após prévio registo, terão oportunidade de 

publicar as suas ofertas de emprego/estágio. O Portal permitirá pesqui-

sar ofertas segundo as seguintes secções: Estágios Profissionais; Está-

gios Curriculares; Estágios de Verão; Mini-estágios e Outros.

EVENTO DE ENCERRAMENTO 
DO ANO LETIVO

LOGOUT O “LogOut” é o evento de encerramento do ano letivo, onde os alunos 

adquirem uma ideia do futuro que os aguarda além das portas da facul-

dade. Pretende-se neste contexto: dar a conhecer o percurso profis-

sional de alunos e ex-alunos da FDUL, alertar para os deveres fiscais 

que surgem em virtude da entrada no mercado de trabalho, apresentar 

alguns dos Programas de Estágio promovidos pelo GSP que acolhem 

estudantes de Direito e aconselhar os alunos sobre a inserção profis-

sional na área jurídica. O Logout irá realizar-se nos dias 6 e 7 de Maio, 

entre as 14h e as 18h30, no Anfiteatro 7. Venha conhecer o início do seu 

futuro profissional! Para se inscrever envie um email para saidas profis-

sionais@fd.ulisboa.pt indicando o seu nº de aluno e o(s) dia(s) em que 

pretende participar.

EM DESTAQUE ESTE MÊS:

PARTICIPAÇÃO DO GABINETE 
DE SAÍDAS PROFISSIONAIS

FUTURÁLIA A participação da FDUL na Futurália este ano, através da presença do 

Gabinete de Saídas Profissionais, que tem vindo a ser cada vez mais 

crucial, teve o impacto pretendido junto do público mais jovem. 

Respondemos às questões que nos foram sendo colocadas sobre o 

espírito académico que se vive nesta instituição de prestígio, de uma 

forma dinâmica e que atraiu as atenções daqueles que se encontram 

neste momento em busca da sua verdadeira vocação. Este ano, as 

principais dúvidas sobre os percursos profissionais recaíram sobre as 

formas de acesso à advocacia e à magistratura e sobre a possibilidade 

de especialização dentro das diversas áreas do Direito, através da 

frequência de mestrados e doutoramentos.


