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Programa // VII Jornadas da Empregabilidade 23, 24 & 25 de outubro de 2018

2 3

23 de OutubrO // WORKSHOP CURRICULUM VITAE & Simulação de Entrevistas 

1.ª Parte @Auditório da FDUL
10h00 // Sessão de Abertura

• Diretor da FDUL - Professor Doutor Pedro Romano Martinez
• Presidente do Gabinete de Saídas Profissionais - Professor Doutor Rui Pinto 
• Presidente da AAFDL - Francisco Sant’Ana

10h45 // Coffee Break

11h00 // Workshop do CV
• Michael Page – Dr. João Maciel

12h00 – Espaço para Questões

12h30 – Pausa para Almoço

2.ª Parte @Sala de Audiências
15h00 // Simulação de Entrevista

• Abreu Advogados 
• KPMG

16h30 // Encerramento

24 de OutubrO // FEIRA DO EMPREGO

@Sala de Estudo // Das 10h00 às 18h00
• 12h00 às 13h00 // Networking lunch

25 de OutubrO // Feira internacional do Emprego

1.ª Parte @Auditório da FDUL
10h00 // Sessão de Abertura

• Diretor da FDUL - Professor Doutor Pedro Romano Martinez 
• Presidente do Gabinete de Saídas Profissionais - Professor Doutor Rui Pinto
• Vogal de Erasmus e Relações Internacionais AAFDL  - João Moreira da Silva
• Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira - Dr. Francisco Murteira Nabo

10h30 // Palestra: Inscrição de Advogado Brasileiro na Ordem Dos Advogados Portuguesa
• Dr. Miguel Reis

2.ª Parte @Sala de Estudo 
Das 11h00 às 18h00 // Feira Internacional do Emprego
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Professor Doutor Pedro Romano Martinez

Mensagem do diretor da FACULDADE
Professor Doutor Rui Pinto

Mensagem do presidente DO GABINETE DE SAÍDAS PROFISSIONAIS

5

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, instituição centenária, tem por missão primordial o ensino do Direito. Mas sem pôr em causa esta função 
de transmitir conhecimentos jurídicos, e com ela relacionada, cabe igualmente preparar os alunos para a prática jurídica na multiplicidade de profissões 
jurídicas (juízes, advogados, notários, conservadores, etc.) ou de profissões em que os conhecimentos jurídicos podem ser relevantes (diplomatas, 
consultores, gestores, etc.). Nesta senda, a Faculdade tem-se empenhado na empregabilidade dos alunos, especialmente finalistas ou a frequentar o 
mestrado.

Com efeito, a empregabilidade dos alunos da Faculdade de Direito – evidentemente também por mérito próprio – tem-se coroado de êxito como decorre das 
estatísticas oficiais de empregabilidade comparada das várias instituições universitárias que ministram o curso de Direito em Portugal. É particularmente 
gratificante verificar que a maior Faculdade de Direito do país, com cerca de 4000 alunos, tem a melhor percentagem de licenciados empregados, mesmo 
comparando com instituições públicas e privadas de menor dimensão.

Ainda que essa estatística muito favorável decorra da qualidade dos alunos e da excelente preparação científica que colhem nesta instituição, a promoção 
da empregabilidade na FDUL tem estado em especial a cargo do Gabinete de Saídas Profissionais, que faculta aos discentes um panorama da realidade 
profissional pós-universitária, assegurando, nomeadamente por via de protocolos com diversas entidades, a viabilidade empregatícia de muitos discentes 
no termo do curso.

É assim que as Jornadas de Empregabilidade têm um significativo papel na divulgação e aconselhamento quanto a muitas saídas profissionais, de modo a 
habilitar os nossos alunos dos necessários conhecimentos, tendo em vista uma opção esclarecida em busca de um emprego adequado à formação obtida

O Diretor,
Pedro Romano Martinez

O tema das saídas profissionais é indispensável nos sistemas atuais de ensino superior. A inserção do aluno na vida ativa, além do valor específico que 
representa para ele, permite aferir da real eficácia das escolas e dialogar com os atores jurídicos, sejam institucionais, sejam privados.

Nesse quadro, o Gabinete de Saídas Profissionais da Faculdade de Direito de Lisboa vem realizar em Outubro de 2018 as VII Jornadas da Empregabilidade.

As Jornadas visam a conexão dos nossos estudantes ao mercado de trabalho. Em suma: procuram que os nossos alunos encontrem um posto de trabalho. 
Para tal, participarão dezenas de parceiros, desde escritórios de advocacia a entidades públicas.

Este ano temos mais uma novidade: no âmbito das Jornadas, irá decorrer a I Edição da Feira Internacional do Emprego, que pretende ser um incentivo 
para a integração dos alunos internacionais, bem como para os alunos nacionais que desejam obter uma experiência profissional no estrangeiro.

Estou certo que as VII Jornadas da Empregabilidade constituirão mais um momento de afirmação da Faculdade de Direito de Lisboa como factor de 
desenvolvimento de Portugal.

Contamos com a sua presença.

O Presidente do Gabinete de Saídas Profissionais,
Rui Pinto
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Francisco Sant’Ana

Mensagem do PRESIDENTE DA AAFDL Entidades Participantes

7

Bem-vindo às VII Jornadas da Empregabilidade!
 
A entrada no mercado de trabalho é um marco essencial no percurso de qualquer Estudante. Como tal, a Faculdade, o Gabinete de Saídas Profissionais 
e a Associação Académica estão, uma vez mais, do teu lado. Queremos dar-te a conhecer os mecanismos e as ferramentas que necessitas nesta nova 
fase da tua vida.
 
A evolução natural do mundo laboral, quer a nível nacional quer a nível internacional, exige um acompanhamento próximo das Instituições de Ensino e 
dos Movimentos Estudantis. É importante consciencializar a Comunidade e zelar por uma maior e melhor oferta profissional, numa clara aposta em áreas 
emergentes. É ainda mais importante investir na competitividade dos nossos Estudantes. É isso que queremos e é isso que tentamos fazer, todos os dias.
 
É com isto em mente que estamos aqui. Se é verdade que os anos que passamos na Faculdade são os melhores da nossa vida, também é verdade que 
é aqui que começamos a construir o nosso percurso
 
É verdade que a nossa Faculdade é uma instituição centenária. Não ficando presos à História, nunca nos devemos esquecer dela, honrando os que nos 
precederam e os que nos seguirão. Nós somos o Futuro e é aqui que o começamos a construir. Estás pronto?
 
Contamos com a tua presença, com o teu entusiasmo e com o teu sucesso.
 
O Presidente da AAFDL,
Francisco Sant’Ana

08 // Abreu Advogados 
09 // Autoridade da Concorrência
10 // Autoridade Tributária 
11 // BAS, Sociedade de Advogados 
12 // Caiado Guerreiro & Associados
13 // Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados 
14 // CCA ONTIER
15 // Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
16 // Deloitte 
17 // EY (Ernst & Young) 
18 // Garrigues 
19 // Gómez – Acebo & Pombo 
20 // In Lex 
21 // KPMG
22 // Liberum Advogados 
23 // Linklaters LLP 
 

24 // Macedo Vitorino & Associados 
25 // MC&A - Sociedade de Advogados
26 // Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados 
27 // PLMJ Advogados  
28 // PRA – Raposo Sá Miranda & Associados 
29 // Raposo Bernardo
30 // RFF - Rogério Fernandes Ferreira & Associados
31 // RRP Advogados
32 // SLCM // Serra Lopes, Cortes Martins & Associados
33 // Sérvulo & Associados 
34 // SPS - Sociedade de Advogados 
35 // SRS Advogados 
36 // Uría Menéndez – Proença de Carvalho
37 // Vieira de Almeida 
38 // Whitestar Asset Solutions
39 // Wyser

 Presente na Feira Internacional do Emprego (páginas 40 a 43) 
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Contactos: Ana Rento (ana.rento@abreuadvogados.com)

     
      

   >>>>>>> O teu futuro começa aqui >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Abreu Advogados

     

      
   >>>>>>> O teu futuro começa aqui >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PORTUGUESE AUTHORITYCOMPETITIONContactos: 217 902 000 // estagioscurriculares@concorrencia.pt; recrutamento@concorrencia.pt // www.concorrencia.pt

Autoridade da Concorrência

9

Desde 1993, a data da sua fundação, que a filosofia da Abreu Advogados assenta em três grandes pilares que a definem e a distinguem: a construção 
de um forte espírito de equipa, a permanente formação e o equilíbrio entre a Carreira e a Família, expressos nas qualidades humanas, técnicas e 
organizacionais da Sociedade.

Somos cerca de 200 Advogados numa equipa de 300 profissionais e continuamos a apostar no crescimento sustentado!

Somos uma Sociedade com presença internacional que trabalha para empresas, instituições financeiras e governamentais nas suas maiores transações 
e negócios.

Principais áreas de atuação
• Área de Prática de Concorrência, Regulação e União Europeia;
• Área de Prática de Contencioso;
• Área de Prática de Direito Comercial;
• Área de Prática de Direito do Desporto;
• Área de Prática de Direito Financeiro;
• Área de Prática de Direito Fiscal;
• Área de Prática de Direito Imobiliário;
• Área de Prática de Direito Público e Ambiente;
• Área de Prática de Direito do Trabalho;
• Área de Prática de Propriedade Intelectual e Tecnologias de Informação.

O que temos a oferecer
Oferecemos um estágio rotativo, isto é, os estagiários passam pelas várias áreas de prática da Sociedade e são avaliados de 6 em 6 meses, portanto, terão 
3 avaliações durante o seu estágio. Para a Abreu Advogados entendemos que é mais benéfico um estágio genérico porque ao contactar com as diversas 
áreas de prática o seu know-how é maior, além disso para a sua formação consideramos que é importante conhecer, trabalhar nas várias de prática, até 
porque, por vezes, na Universidade gostam muito de uma determinada cadeira e depois na prática concluem que afinal não é essa área que pretendem 
seguir. Além disso, na fase final do estágio têm a possibilidade de ficarem alocados a uma área da sua preferência. 

Conselhos e perfil do candidato 
Procuramos quem solidamente se identifique com os nossos valores e a nossa cultura; quem procura a excelência e o rigor no seu trabalho, quem tenha 
elevado poder negocial e quem procure ultrapassar as expectativas do Clientes. 

A Autoridade da Concorrência (AdC) é uma entidade administrativa independente, criada em 2003, que tem por missão assegurar a aplicação das regras 
de promoção e defesa da concorrência nos setores privado, público, cooperativo e social, no respeito pelo princípio da economia de mercado e de livre 
concorrência, tendo em vista o funcionamento eficiente dos mercados, a afetação ótima dos recursos e os interesses dos consumidores, de acordo com 
os seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto. 

Principais áreas de atuação
Direito Societário, Direito Europeu e da Concorrência, Direito Financeiro e Mercado de Capitais, Litígios e Arbitragem, Direito Penal Económico, Direito 
Laboral, Direito Fiscal, Direito Público, Propriedade Intelectual, Media e Tecnologias de Informação, Direito Imobiliário, Direito da Saúde e Oil, Gas & Mining.

O que temos a oferecer
Oportunidades de Emprego; Programas de estágios (curriculares e profissionais); Ciclo de seminários temáticos abertos ao público na Biblioteca da 
Concorrência Abel Mateus; Atribuição de prémio AdC para trabalhos sobre política, direito e economia de concorrência.

Conselhos e perfil do candidato 
Na AdC valorizamos:

• O Rigor, a Perseverança, a Ética Profissional e a Motivação; 
• A formação académica superior; 
• O Interesse pelas matérias de direito e economia da concorrência; 
• O domínio da língua inglesa.
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Contactos: 217 206 707 // www.portaldasfinancas.gov.pt

Autoridade tributária
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Contactos: 211 554 330 // geral@bas.pt // www.bas.pt

BAS, Sociedade de Advogados

11

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) é um serviço da administração direta do Estado, que tem como missão administrar os impostos, os direitos 
aduaneiros e os demais tributos que nos sejam atribuídos, bem como exercer o controlo da fronteira externa da União Europeia e do território aduaneiro 
nacional, para fins fiscais, económicos e de proteção da sociedade, de acordo com as políticas definidas pelo Governo e o Direito da União Europeia.

O que temos a oferecer
O objetivo é promover ações de sensibilização junto dos estudantes sobre as obrigações fiscais decorrentes da sua vida profissional, com o intuito de 
prevenir erros e evitar os custos acrescidos que advêm do não cumprimento das obrigações fiscais. A entrada no mercado de trabalho e a prática de 
uma atividade profissional reforçam a responsabilidade e os deveres de cidadania no combate à fraude e evasão fiscal. Acreditamos que uma relação de 
confiança e transparência se constrói alicerçada no diálogo. Queremos antecipar dificuldades e apoiar os futuros profissionais.

Neste evento os alunos podem esclarecer as suas dúvidas sobre fiscalidade, tais como:
• Vou entrar no mercado de trabalho: Quais as minhas obrigações fiscais? 
• Que serviços devo contactar para obter esclarecimentos e apoio? 

A BAS é composta por uma equipa sénior com reconhecida qualidade técnica e experiência consolidada nas diversas áreas do direito. Os seus profissionais 
asseguram uma assessoria qualificada que aporta conhecimento jurídico com valor aos desafios apresentados. Tem presença em Angola, Moçambique 
e Brasil.

Principais áreas de atuação
A BAS destaca-se no apoio jurídico nas seguintes áreas:

• Direito da Saúde e Ciências da Vida: Esta área de atividade, que é uma das principais áreas de atividade da BAS, conta com profissionais que 
conhecem as especificidades do setor e são capazes de resolver os problemas e desafios atuais;

• Direito Laboral, Segurança Social e Emprego Público: A equipa, que integra advogados distinguidos nacional e internacionalmente pela excelência 
da sua atividade, presta uma assessoria permanente, preventiva e reativa, a empresas nacionais, internacionais e a entidades públicas;

• Direito Administrativo e Contratação Pública: A assessoria jurídica a entidades públicas e privadas nas diversas matérias desta área, é assegurada 
através de uma equipa qualificada e preparada para intervir juridicamente nos projetos públicos de grande dimensão;

• Contencioso Civil e Laboral: Esta área de atividade envolve a intervenção preventiva, quer na fase pré-judicial como na fase judicial, representando 
os clientes nas variadas instâncias, assegurando as diligências judiciais e disponibilizando os meios técnicos e de conhecimento para o sucesso dos 
patrocinados;

• Contencioso Administrativo: Os advogados da BAS asseguram o patrocínio de litígios emergentes de relações jurídico-administrativas e abrange 
áreas diversas do Direito;

• Proteção de Dados: O serviço de apoio jurídico e preparação para a resposta às exigências impostas pelo Regulamento lançado pela BAS assume-
se como inovador no setor;

• Propriedade Intelectual;
• Direito Societário;
• Direito Bancário e Financeiro;
• Direito Imobiliário;
• Direito do Desporto.

O que temos a oferecer
• Excelência técnica e experiência consolidada
• Soluções jurídicas com agregação de valor 
• Senioridade, flexibilidade e diversificação

Conselhos e perfil do candidato 
A avaliação dos candidatos baseia-se no percurso académico e/ou na experiência profissional, mas também na identificação com os valores estruturantes 
da BAS:

• Consciência ética e de responsabilidade
• Dinamismo, eficiência e gosto pela inovação
• Rigor, qualidade técnica e espírito de equipa
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Contactos: 213 717 000 // law@caiadoguerreiro.com

CAIADO GUERREIRO & ASSOCIADOS
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Contactos: 211 926 800 // sofia.patricio@csassociados.pt    

Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados
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A Caiado Guerreiro é uma sociedade de advogados multijurisdicional que presta serviços em todas as áreas do Direito. Fundada em 1979, a sociedade 
tem vindo a desenvolver a sua prática tanto em Portugal quanto a nível internacional. 

Temos como objetivo a prestação de um serviço da mais elevada qualidade profissional, conjugando a competência técnica com uma perspetiva comercial, 
numa abordagem prática, dinâmica e construtiva que confere valor acrescentado ao nosso trabalho. Consideramos ser da maior importância a cordialidade 
e proximidade, quer no nosso relacionamento interno, quer no relacionamento com os nossos clientes.

Principais áreas de atuação
• Contencioso e Arbitragem;
• Direito Bancário e Corporate Finance;
• Direito da Saúde e Farmacêutico;
• Direito dos Seguros;
• Direito Empresarial, Comercial e M&A;
• Direito Fiscal e Reestruturação Fiscal;
• Imobiliário e Construção;
• Infraestruturas, Energia e Recursos Naturais;
• Propriedade Industrial e Direitos De Autor;
• Telecomunicações, Media e Tecnologias da Informação;
• Transportes e Aviação.

O que temos a oferecer
Na Caiado Guerreiro, os advogados-estagiários terão a oportunidade de trabalhar junto dos advogados, fazendo as mesmas tarefas que estes e sempre 
com o seu acompanhamento. A Caiado Guerreiro aposta no crescimento orgânico e, por isso, a carreia dos advogados-estagiários progride no escritório 
em sintonia com a fase do estágio da Ordem dos Advogados. 

Conselhos e perfil do candidato 
Uma apresentação cuidada e um discurso fluído são os pontos de partida para uma boa entrevista. A Caiado Guerreiro dá valor a quem mostrar sólidos 
conhecimentos jurídicos, competências linguísticas desenvolvidas e que tenha as suas áreas de prática de preferência bem definidas. Um forte espírito de 
equipa, sentido de entrega ao trabalho e dinamismo são igualmente características que a Caiado Guerreiro procura nos seus estagiários.

Breve descrição das ofertas
A Caiado Guerreiro procura jovens advogados-estagiários para os diversos departamentos do seu escritório. Além de um perfil internacional, a Caiado 
Guerreiro valoriza também o conhecimento de línguas estrangeiras, a honestidade, lealdade, independência, pontualidade e boa apresentação. 

A CS Associados destaca alguns princípios diferenciadores do exercício, em prática societária, da atividade profissional dos seus advogados, e, 
muito em particular, na respetiva relação com os clientes da sociedade: rácio entre sócios e associados não superior a 1 para 3; homogeneidade na 
qualidade do aconselhamento jurídico prestado aos clientes em todas as áreas do Direito; rigor na apreciação de situações de conflito de interesses. 

Principais áreas de atuação
• Bancário e Financeiro; 
• Comercial e Societário; 
• Contencioso e Arbitragem; 
• Europeu e Concorrência; 
• Fiscal; 
• Fusões e Aquisições; 
• Imobiliário; 
• Laboral; 
• Mercado de Capitais; 
• Penal, Contraordenações e Compliance; 
• Private Equity; 
• Projetos; 
• Propriedade Intelectual e Industrial / Novas Tecnologias; 
• Público e Regulação; 
• Reestruturação de Empresas e Insolvência.

O que temos a oferecer
 A CS Associados privilegia o exercício da advocacia em oposição à mera prestação de serviços jurídicos.
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Contactos: candidaturas@cca-ontier.com

CCA ONTIER
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Contactos: 213 553 800 // recrutamento_portugal@cuatrecasas.com // www.cuatrecasas.com

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
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A CCA ONTIER é mais do que uma sociedade de advogados. É uma one stop shop, que combina uma estrutura sólida com um pensamento inovador. 
‘Crescemos com os nossos clientes’ é o nosso mote, e ajudar as empresas a viajar num mundo global é a nossa missão. Com quase 70 anos de know-
how e uma estratégia assente no profundo conhecimento dos setores onde os nossos clientes atuam, a CCA ONTIER sabe que acrescenta mais valor. 

Somos um escritório global com alma local presente em mais de 14 países em todo o mundo, com enfoque na América Latina: Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Espanha, Estados Unidos da América, Itália, México, Paraguai, Perú, Reino Unido, Venezuela, República Dominicana. 

A CCA ONTIER tem como um dos seus objetivos conjugar o crescimento e a inovação com a qualidade, sustentando a aposta em novos talentos. 

Principais áreas de atuação
TMT, Corporate/M&A, Imobiliário, Projetos & Turismo, Propriedade Intelectual, Contencioso & Arbitragem, Fiscal, Trabalho & Segurança Social, Penal 
Económico & Compliance, Bancário & Financeiro, Seguros, Dados Pessoais & Privacidade e Startups & PMEs.

O que temos a oferecer
Estágios de verão: com a duração de 1 mês a acordar com o estagiário (de julho a setembro), o estágio de verão visa estabelecer um primeiro contacto 
com o mundo profissional, ajudando no crescimento do estagiário enquanto estudante e futuro profissional; o estagiário de verão poderá vivenciar o espírito 
da sociedade e desenvolver skills do dia-a-dia de um advogado.

Estágios profissionais: estágio que acompanha o estágio da Ordem dos Advogados, e em regime de rotatividade pelos vários departamentos do 
escritório (com uma permanência de 6 meses em cada uma das áreas); o estágio profissional tem início em setembro após 1 semana de acolhimento e 
formação; após a agregação na OA, tendo avaliação positiva no seu desempenho, o estagiário será convidado a integrar a sociedade passando a assumir 
as funções de associado júnior.

Conselhos e perfil do candidato 
A CCA ONTIER investe no recrutamento dos melhores e dos mais bem preparados estudantes de Direito, como um dos vetores essenciais para a 
manutenção da qualidade da equipa da CCA ONTIER.

A formação numa universidade de referência será certamente uma preferência bem como exigimos o domínio de línguas, essencialmente inglês e espanhol. 

Os candidatos deverão também evidenciar um conjunto de competências que nos garantam uma fácil adaptação às equipas de trabalho e à sociedade, 
bem como prognosticar um sólido desenvolvimento profissional.

Com cerca de mil advogados, a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira é uma Sociedade Ibérica de referência a nível mundial em todas as áreas do Direito. 
Conta atualmente com 26 escritórios, 16 na Península Ibérica e os restantes em outros países da Europa, América, Ásia e África. Representa algumas das 
maiores empresas a nível mundial, prestando assessoria aos seus investimentos nos principais mercados.

O escritório de Lisboa foi fundado em 1928 pelo Professor Armando Gonçalves Pereira, sendo o mais antigo escritório de advocacia em Portugal. Em 1988, 
o escritório adotou a forma societária, sob a liderança do filho do fundador, Professor André Gonçalves Pereira. No ano seguinte, a Sociedade abriu o seu 
escritório do Porto e, em 1998, iniciou a sua internacionalização com a abertura de um escritório em Moçambique. Na sequência do acordo de integração 
profissional celebrado, no ano 2000, com a renomada sociedade de advogados espanhola Cuatrecasas, as duas sociedades construíram um projeto 
ibérico sem precedentes. Em 2009, adoptaram o nome Cuatrecasas, Gonçalves Pereira como denominação única em Portugal, Espanha e em todos os 
escritórios internacionais.

Principais áreas de atuação
Direito Societário, Direito Europeu e da Concorrência, Direito Financeiro e Mercado de Capitais, Litígios e Arbitragem, Direito Penal Económico, Direito 
Laboral, Direito Fiscal, Direito Público, Propriedade Intelectual, Media e Tecnologias de Informação, Direito Imobiliário, Direito da Saúde e Oil, Gas & Mining.

O que temos a oferecer
Somos uma Sociedade Ibérica com uma forte implantação no mercado internacional, prestando assessoria em casos multi-jurisdicionais, fator 
importantíssimo na aprendizagem do advogado estagiário. Proporcionamos um estágio rotativo, no qual os advogados estagiários têm a possibilidade de 
colaborar em diferentes áreas de exercício da advocacia.

Empenhamo-nos em proporcionar uma formação contínua, sendo que a Escola de Direito André Gonçalves Pereira disponibiliza um plano de formação e 
desenvolvimento, organizado de acordo com níveis de senioridade e áreas de especialidade.

Conselhos e perfil do candidato 
Aconselhamos a que estude muito, de modo a adquirir e desenvolver as bases técnicas ao exercício da advocacia; leia, veja espetáculos, exposições e 
outras manifestações de arte; seja participativo na comunidade onde se insere e não um espetador passivo do que o cerca.

Procuramos jovens licenciados que demonstrem ser colaborativos e empáticos, mais do que “trabalhar em equipa”, que sejam capazes de se adaptar a 
diferentes ambientes, pelo que, falar outros idiomas é muito valorizado. Sejam curiosos e revelem capacidade de adaptação à mudança e que acompanhem 
os novos conceitos como a cryptocurrency, blockchain, negócios digitais, entre outros, compreendendo o impacto dos mesmos na actividade de um 
advogado. 



faculdade de direito da universidade de lisboa tradição • rigor • inovação

16

Contactos: Sara Rodrigues  - People Attraction & Recruitment Senior Manager (800 020 011; ptrecruiting@deloitte.pt)    
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Contactos: recrutamento.ey@pt.ey.com

EY (Ernst & Young)
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A Deloitte é líder global na prestação de serviços de Audit and Assurance, BPS, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory e Tax. A nossa rede de firmas 
membro, presente em mais de 150 geografias, presta serviços a quatro em cada cinco entidades listadas na Fortune Global 500®. 

Em Portugal, a Deloitte tem quatro escritórios, em Lisboa e no Porto, que incluem dois estúdios, e conta com mais de 2.500 profissionais, que diariamente 
assumem o propósito de fazer a diferença junto dos clientes, das suas equipas e da sociedade, prestando um serviço de excelência e apoiando os clientes 
a concretizarem as suas ambições.

Fica a conhecer o impacto positivo criado pelos aproximadamente 286.000 profissionais da Deloitte global nas nossas redes sociais e site.

Principais áreas de atuação
Prestamos serviços de Audit and Assurance, Consulting, BPS, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e serviços relacionados em todas as indústrias e nos 
mais diversos setores de atividade.

O que temos a oferecer
Na Deloitte, os nossos profissionais têm a oportunidade de influenciar e criar o seu próprio futuro, construindo uma carreira sólida, com um crescimento 
acelerado e sustentado no conhecimento que adquirem ao estarem expostos a clientes de topo. A formação, as ferramentas e a experiência on the job 
oferecem oportunidades de desenvolvimento em diferentes equipas e projetos, integrados num ambiente de constante procura da excelência.

A Deloitte constou no ranking “Change the World” da revista Fortune, em 2018, onde foi reconhecida por desenvolver e preparar os seus profissionais 
para os desafios do futuro. Foi também reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar pela Universum e distinguida pela Gartner como 
uma das maiores organizações do mundo na prestação de serviços de consultoria. Estas distinções orgulham-nos desafiando-nos a fazer sempre mais e 
melhor.

É a partilha dos nossos valores e convicções que nos define:
• Integridade;
• Compromisso com os outros;
• Excelência no valor acrescentado aos clientes;
• Diversidade cultural. 

Somos o somatório dos valores, das competências e da ambição do nosso mais valioso ativo: as pessoas. A reputação e o padrão de excelência que 
conquistámos são credores da nossa busca incessante de talento. 

Conselhos e perfil do candidato 
1. Focar nos objetivos académicos, valorizar a capacidade de decisão e procurar  terminar a  formação com boa classificação;
2. Apostar em atividades que desenvolvem competências pessoais de comunicação, trabalho em equipa, orientação para resultados, determinação e 

línguas estrangeiras.
3. Conhecer o mundo profissional, participando em iniciativas promovidas ou apoiadas por organizações.

A EY é uma organização global, presente em 150 países com mais de 261.000 profissionais que partilham os mesmos valores e objetivos, operando 
segundo os mais rigorosos padrões de excelência profissional e integridade.

Com uma oferta integrada de serviços, a EY trabalha de acordo com um modelo operacional verdadeiramente integrado, que utiliza em todo o mundo os 
mesmos procedimentos e ferramentas tecnológicas, assegurando consistência e qualidade no serviço ao cliente. 

Em Portugal, a EY tem uma estrutura composta por aproximadamente 1.000 pessoas e todos os anos recrutamos um elevado número de jovens graduados 
e viabilizamos a sua carreira. Para tal, procuramos pessoas que demonstram integridade, espírito de equipa, coragem para liderar e que se encontrem 
motivadas para trabalhar num ambiente internacional.

Principais áreas de atuação
• Assurance (Auditoria Financeira)
• Advisory (Assessoria de Gestão)
• Tax (Assessoria Fiscal)
• TAS (Assessoria a Transações)

O que temos a oferecer
Na EY oferecemos aos jovens recém-formados a possibilidade de uma “carreira” e não apenas um “primeiro emprego”. A participação em projetos muito 
distintos, a integração em equipas multidisciplinares e cross-border, com profissionais com diferentes backgrounds de formação e experiência, bem como 
as inúmeras oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, fazem com que a EY comece, desde cedo, a ser conhecida pelos estudantes como 
uma empresa com uma cultura voltada para as pessoas. Também possibilitamos diversas experiências internacionais, estimuladas através de uma vasta 
gama de programas adaptados em duração e conteúdo a uma grande diversidade de objetivos pessoais e de carreira para um assignment internacional.

Para além disso, existe ainda a possibilidade de participação em muitos projetos internacionais, juntamente com colegas de outros países. Deste modo, 
a estadia temporária de um colaborador português em países tão diferentes como a Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, França, Luxemburgo, China 
ou Finlândia é uma realidade.

Conselhos e perfil do candidato 
Existem três aspetos transversais que um estudante que se candidate à EY deve considerar, independentemente da sua experiência ou formação 
académica:

1. Identificar-se com os valores da empresa;
2. Interessar-se por integrar uma empresa que possibilita o desenvolvimento de uma carreira, ao invés de preferir as atividades associadas a um 

emprego tradicional;
3. Desenvolver os seus skills linguísticos, nomeadamente o Inglês, e participar em atividades que possibilitem o desenvolvimento de competências 

comportamentais e de um mindset global, fator claramente diferenciador para uma empresa que opera internacionalmente e de forma completamente 
integrada.

Breve descrição das ofertas 
A EY Portugal vai contratar no presente ano letivo, 200 New Graduates de diferentes backgrounds académicos. Se és finalista ou recém-graduado e 
queres iniciar uma carreira em Consultoria ou Auditoria num ambiente verdadeiramente internacional vai a www.eyportugalcareers.pt e envia-nos a tua 
candidatura.
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Contactos: Carmen Povedano (carmen.povedano@garrigues.com)  // Carina Fustiga (carina.fustiga@garrigues.com) // 21 382 12 00
                    www.garrigues.com // RH.Portugal@garrigues.com
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Contactos: Sónia Mesquita - Head of Human Resources – Portugal (smesquita@ga-p.com)  // www.ga-p.com  // 213 408 600

Gómez – Acebo & Pombo
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A Garrigues é um dos maiores escritórios internacionais de advogados e está entre as cem mais importantes empresas globais de advocacia do mundo. 
Presente em treze países, conta com uma equipa de especialistas que presta assessoria em direito empresarial nas operações mais complexas e 
importantes do mercado. A nossa equipa integra dois mil profissionais de vinte nacionalidades diferentes que, no âmbito de um sistema de gestão única, 
garante os mesmos padrões de qualidade na sua operação nos trezes países situados na Europa, África, Ásia e América.

Conhecemos profundamente o setor e contribuímos com valor acrescentado para cada um dos nossos clientes. Avalizam-nos os mais de setenta e cinco 
anos de experiência a liderar o setor dos serviços jurídicos e fiscais. Contamos com especialistas em mais de 30 áreas e indústrias, desde as práticas 
tradicionais do Direito aos novos ramos jurídicos. 

Principais áreas de atuação
• Direito Societário e Contratação Comercial; 
• Fusões e Aquisições; 
• Direito do Mercado de Capitais; 
• Direito Bancário e Financeiro; 
• Direito Fiscal; Contencioso e Arbitragem; 
• Direito Laboral; Direito Imobiliário; 
• Direito Europeu e da Concorrência; 
• Direito do Urbanismo; 
• Direito Público; Direito do Ambiente; 
• Propriedade Industrial e Intelectual; 
• Reestruturações e Insolvências.

Conselhos e perfil do candidato 
A Garrigues assume o compromisso de atrair os melhores profissionais e oferecer-lhes as ferramentas e oportunidades necessárias para que possam 
desenvolver todo o seu potencial e talento. Um plano de carreira estruturado, formação contínua e participação em assuntos de primeiro nível são os 
pilares básicos para atingir este objetivo. A gestão das pessoas que colaboram com a Garrigues é uma prioridade estratégica, visto sabermos que as 
pessoas são o maior ativo que temos enquanto firma de serviços profissionais. A Garrigues promove estágios profissionais e de verão, sendo para nós 
muito importante que os candidatos, para além da excelência académica, tenham adquirido experiência de trabalho em equipa e de gestão do tempo, 
através do envolvimento em atividades extracurriculares. Tudo isto sem esquecer a formação em línguas estrangeiras, particularmente o inglês. 

Na Gómez-Acebo & Pombo combinamos a excelência da prática jurídica e da advocacia com um princípio que temos mantido ao longo da nossa história: 
o valor nasce das pessoas e para as pessoas, que são a inspiração e o impulso para melhorar a cada dia.

Somos uma equipa comprometida que soluciona os desafios jurídicos das empresas e entende a advocacia de negócios de forma diferente, em que o 
critério e a inovação se unem para tornar possíveis os seus objetivos.

Posicionamo-nos entre os líderes do mercado jurídico a nível ibérico em termos de qualidade, clientes, dimensão e volume de faturação. Temos sido, ao 
longo dos anos, reconhecidos a nível internacional pelos principais diretórios do sector jurídico, como a Chambers and Partners, Legal 500 e IFLR 1000. 
Estamos presentes em Portugal desde 2010, por forma a oferecer aos nossos clientes uma solução ibérica integrada que vá ao encontro das necessidades 
dos investidores portugueses e internacionais que veem a Península Ibérica como uma unidade de negócio única. Esta evolução foi possível graças à 
nossa equipa, que integra, atualmente, mais de 291 advogados e 140 colaboradores, distribuídos por um total de nove escritórios, localizados em Portugal, 
Espanha, Reino Unido, Bélgica e EUA.

Principais áreas de atuação
As nossas principais áreas de direito são: Direito Financeiro e Bancário; Direito Comercial e Societário; Direito Administrativo e Regulatório; Arbitragem; 
Contencioso; Insolvência e Reestruturação de Empresas; Direito da Concorrência e da União Europeia; Energia; Propriedade Intelectual e Tecnologias da 
Informação; Direito do Ambiente; Imobiliário e Urbanismo; TMT; Direito do Trabalho; Direito Fiscal; Direito do Desporto

O que temos a oferecer
Somos uma sociedade de advogados com uma forte vocação internacional e com mais de quatro décadas de experiência marcada pelo profissionalismo 
e pelo rigor das nossas equipas. Na GA_P valorizamos os nossos profissionais e asseguramos-lhes excelentes condições para o exercício da advocacia, 
potenciando o desenvolvimento das suas carreiras. Oferecemos-te a oportunidade de fazer parte de uma equipa de trabalho jovem e dinâmica, formada 
por profissionais de reconhecido prestígio, tanto pela assessoria jurídica de qualidade como pela sua relação com os clientes. Na GA_P a formação é uma 
prioridade, pelo que desde a tua incorporação na Sociedade terás à tua disposição planos de formação técnico-jurídicos e em competências profissionais, 
para te tornares um profissional de sucesso. Promovemos o teu talento, sendo possível participar em programas de secondment em empresas e escritórios 
internacionais e realizar intercâmbios em alguns dos nossos escritórios. Adicionalmente terás à tua disposição um plano de carreira definido, bem como as 
ferramentas necessárias para alcançares os teus objetivos profissionais em cada uma das etapas do teu percurso.

Breve descrição das ofertas 
Programa Contínuo de Miniestágios: O PCM destina-se a alunos do último ano do curso de Licenciatura ou Mestrado e tem uma duração de 2 
meses, podendo ser realizado durante todo o ano, quer em regime de part-time ou de full-time. Caracterizado por uma primeira abordagem ao mundo da 
advocacia, este programa irá permitir-te ampliar os conhecimentos que adquiriste durante os teus estudos e onde te proporcionaremos uma integração 
efetiva nos assuntos tratados pela Sociedade, de modo a que a tua aprendizagem seja eminentemente prática. 

Estágio Profissional: Procuramos advogados com um percurso académico de excelência na área do Direito, com um excelente nível de Inglês, boa 
capacidade de comunicação e com vontade de trabalhar em equipa. Se terminaste o teu curso de Direito e pretendes ingressar no estágio da Ordem dos 
Advogados, a GA_P oferece-te a possibilidade de iniciares a tua carreira e de integrar uma área de prática da tua preferência.
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Contactos: 213 885 213 // geral@in-lex.pt // www.in-lex.pt
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KPMG
Contactos: ptcandidaturas@kpmg.com // 210 110 860
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Fundada em 2005, a In-lex é uma empresa de Marketing e Publicidade que actua no sector da Advocacia. Tem como principal objectivo a promoção e 
divulgação das Sociedades de Advogados em Portugal junto do seu público-alvo – Mundo Empresarial e Mundo Académico.

Em parceria com o Jornal de Negócios, lançou o Anuário In-Lex, o primeiro directório profissional das Sociedades de Advogados, e que é hoje o mais 
abrangente e representativo do sector em Portugal - ao longo de 13 edições já apresentou 381 Sociedades de 45 localidades de Norte a Sul do país. Em 
2019, lança a sua 14ª edição, que estará disponível em versão impressa (distribuição gratuita com o Negócios no início de 2019) e online.

Conselhos e perfil do candidato 
Reflectir, pesquisar, preparar e decidir são os passos que se seguem. 

Terminar o curso com uma média final elevada continua a ser importante, mas não decisivo. Num mercado cada vez mais concorrencial e exigente, as 
sociedades procuram os candidatos mais completos. Candidatos que sejam promessas de profissionais de excelência, com elevado potencial de criação 
de valor e que possam e queiram aderir à cultura e aos valores da sociedade. Nesse sentido, os conhecimentos técnicos, competências de comunicação, 
domínio de idiomas e capacidade de gestão de tempo, são factores determinantes na selecção de um futuro advogado. A avaliação da personalidade, 
valores, motivações, interesses, níveis de confiança, disponibilidade e maturidade são também essenciais neste processo. Os candidatos devem assim, 
encarar a entrada no mercado de trabalho com todo o profissionalismo que lhes vai ser exigido no resto da sua vida profissional. É crucial fazerem bem o 
“trabalho de casa”! O curso e a média final são um passaporte, mas não o bilhete da viagem.

A KPMG é uma rede global de firmas profissionais que prestam serviços de auditoria, fiscalidade e consultoria. Estamos presentes em 154 países com 
200 mil profissionais a trabalhar nas firmas membro a nível mundial. Em Portugal, a KPMG tem escritórios em Lisboa e no Porto com 51 membros 
da Partnership e mais de 1100 colaboradores. De forma apaixonada e com propósito trabalhamos lado-a-lado com os nossos clientes, combinando 
abordagens inovadoras com uma vasta experiência, de forma a entregar resultados reais.

Principais áreas de Atuação
Auditoria, Fiscalidade e Consultoria

O que temos a oferecer
Integração direta na empresa, formação contínua e oportunidade de crescimento

Conselhos e perfil do candidato 
Pretendemos atrair jovens de elevado potencial, que ambicionem construir uma carreira connosco na nossa área de Fiscalidade, e se identificam com os 
nossos valores. Queremos conhecer pessoas únicas, com motivações e interesses que as tornam especiais.
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Contactos: 215 922 858; 929 044 659; 967 564 461 // geral@liberum-advogados.com // www.liberum-advogados.com

Liberum Advogados
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Linklaters LLP
Contactos: Isabel Carvalho (isabel.carvalho@linklaters.com) // Marta Peixeiro (marta.peixeiro@linklaters.com)

  José Santos (jose.santos@linklaters.com) // recruitmentlisbon@linklaters.com
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Decorridos cerca de cinco anos desde a sua abertura, o nosso escritório procura consolidar a sua posição no mercado pugnando pelo seu conceito de 
advocacia de proximidade e acessibilidade ao cidadão comum.

Principais áreas de Atuação
• Contencioso Civil e Penal;
• Societário e Comercial;
• Direito da Insolvência e Recuperação de Empresas e Cobrança de Créditos.

O que temos a oferecer
Acreditamos que os profissionais do Direito têm um papel importante na formação dos estudantes universitários, sem todavia ocuparmos o lugar e as 
funções legitimamente desempenhadas pelas universidades.

Por isso, criámos o programa para estudantes de Direito, o qual permite, frequentar o nosso escritório para assim contactarem de perto com a atividade 
profissional dos advogados.

Os principais objetivos do programa são:
• Dar a conhecer o dia a dia de trabalho de um escritório de Advocacia;
• Enriquecer o Curriculum Vitae dos participantes;
• Permitir o ganho de experiência profissional na área aos estudantes (passar da teoria à prática); e
• Referenciar potenciais colaboradores permanentes futuros.

Conselhos e perfil do candidato 
Estudante de Direito que partilhe a nossa filosofia de trabalho de competência, proatividade, rigor, combatividade e espírito de equipa.

A Linklaters aconselha algumas das maiores empresas e instituições financeiras do mundo, bem como Estados e entidades públicas, nas suas mais 
exigentes transações e atividades. Com 29 escritórios nos maiores centros de negócios e financeiros do mundo, a Linklaters tem procurado honrar a 
confiança dos seus clientes, combinando não só competência técnica e compreensão dos seus interesses e atividades, como também assegurando um 
nível de serviços compatível com a exigência das transações em que intervém e das entidades a quem presta serviços. 

Principais Áreas de Atuação
As principais áreas de prática do escritório de Lisboa são Mainstream Corporate & Real Estate, Competition, Tax, Employment, Finance and Projects, 
Capital Markets e Dispute Resolution.

O que temos a oferecer
A oportunidade de trabalhar com advogados experientes e talentosos, assim como desfrutar de um trabalho desafiante, complexo e exigente numa 
sociedade de advogados global de topo. O ambiente é de exigência e estímulo intelectual, mas prevalece também uma cultura de apoio e abertura 
ímpares, que estimulam o respeito mútuo e a partilha de experiências e conhecimentos.

Conselhos e perfil do candidato 
• Procurar alcançar excelentes resultados académicos, que lhe possibilitem a melhor preparação possível a nível técnico; 
• Não descurar o desenvolvimento das competências sociais e relacionais necessárias ao seu futuro profissional;
• Aprender outros idiomas torna-se fundamental, num mercado cada vez mais global;
• Possuir uma genuína e constante vontade de evoluir e aprender;
• Procurar novas vivências com a participação em estágios de verão.

Breve descrição das ofertas
Estágio Profissional: com rotações por várias áreas jurídicas, os estagiários têm a oportunidade de contactar não só com o Direito Português, mas 
também com outras jurisdições. Iniciamos a seleção em outubro, para o estágio que se inicia em setembro do ano seguinte. 

Estágio de Verão: é dirigido aos estudantes do terceiro e quarto ano da licenciatura em Direito e aos estudantes que estejam a frequentar a fase letiva 
do Mestrado. Repartido entre Londres e Lisboa, os estudantes têm a oportunidade de experienciar o dia a dia de um Advogado na Linklaters. Iniciamos a 
seleção em fevereiro, para o estágio que decorre em agosto.
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Contactos: Rita Mateus de Carvalho (rcarvalho@macedovitorino.com) // Manuela Machado (mmachado@macedovitorino.com)
  www.macedovitorino.com/quem-somos/recrutamento // 213 241 900

Macedo Vitorino & ASSOCIADOS
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Contactos: 21 356 9930 // geral@legalmca.com

MC&A - Sociedade de Advogados
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A Macedo Vitorino & Associados foi fundada em 1996, centrando a sua atividade na assessoria a clientes nacionais e estrangeiros em sectores 
específicos de atividade, de que destacamos o sector financeiro, as telecomunicações, a energia e as infraestruturas.

Somos uma sociedade independente que aborda os assuntos que lhe são confiados com rigor, profissionalismo e competência, seja qual for a origem e 
valor relativo da causa.

Temos uma visão da advocacia: compreender os nossos clientes, construir relações de parceria e partilhar tanto as dificuldades como o sucesso. 
Procuramos a excelência.

Sabemos que para a atingir teremos de procurar sempre saber mais e fazer melhor ainda. Para nós, o apreço dos nossos clientes será sempre a principal 
medida do nosso êxito. Por isso, procuramos os desafios mais difíceis e complexos. Porque vivemos num mundo em permanente mudança em que só os 
valores e os princípios perduram no tempo, acreditamos numa advocacia de valores, em que o rigor, a iniciativa, a integridade e a dedicação são a melhor 
medida do sucesso. 

• Rigor: procuramos a excelência em tudo o que fazemos, a atenção ao pormenor e o conhecimento profundo do Direito e asseguramos um 
acompanhamento profissional dos assuntos que nos são confiados.

• Espírito de iniciativa: compreendemos o interesse dos nossos clientes, empenhamo-nos em conhecer os seus negócios e em propor soluções 
adequadas a cada caso.

• Integridade e independência: somos profissionais liberais, acompanhamos os assuntos dos nossos clientes de forma responsável e recusamos 
ligações ou interesses que comprometam o exercício da nossa profissão.

• Dedicação, lealdade e confiança: construímos relações de parceria, a nossa equipa é dedicada, competente, prestável e acessível; fundamos 
as nossas relações profissionais na lealdade e confiança mútuas. Desenvolvemos uma advocacia internacional tendo participado em numerosas 
operações de âmbito internacional, seja em operações de fusão e aquisição ou de financiamento de empresas públicas e privadas.

Número de sócios: 5
Número total de advogados: 25
Número de estagiários admitidos em média por ano: 3
Outros colaboradores: 6
Recrutamento: inicia em outubro de 2018 e acaba em fevereiro 2019

Projetos de responsabilidade e solidariedade social
A Macedo Vitorino & Associados aconselha os seus clientes nas seguintes matérias: Contencioso e Arbitragem; Direito Bancário e Mercado de Capitais; 
Direito do Trabalho; Direito Fiscal; Direito Imobiliário; Direito Societário, Direito Comercial e Investimento Estrangeiro; Energia e Ambiente; Financiamento 
de Projetos; Fusões e Aquisições; Propriedade Industrial e Intelectual; e Telecomunicações.

O que temos a oferecer
A Macedo Vitorino & Associados tenta sempre sensibilizar os seus colaboradores para projetos de solidariedade. Para além do trabalho pro bono para 
uma agência internacional de desenvolvimento, sem fins lucrativos, que promove o desenvolvimento social, a sociedade e, nomeadamente, os estagiários 
desenvolvem ações de recolha para bebés hospitalizados, para a Ajuda de Berço e para a Refood. Desde 2014 que a Macedo Vitorino & Associados tem 
um protocolo com a Pro Bono Portugal, sendo a primeira sociedade de advogados a assinar protocolo com esta associação.

Conselhos e perfil do candidato 
Um candidato à Macedo Vitorino & Associados deverá, antes de mais, investir na sua formação académica e pessoal. Queremos profissionais competentes 
mas também pessoas com valores e objetivos que consigam construir uma carreira sólida sem menosprezo pela vida pessoal. Diríamos que os conselhos 
seriam estudar, viver e trabalhar.

A MC&A é uma sociedade de advogados direcionada para uma advocacia internacional, que prima pela assessoria de qualidade e a um leque alargado 
de clientes e respetivos negócios. A nossa equipa de advogados é multidisciplinar e especializada, composta por profissionais dedicados e experientes, 
focados em satisfazer as solicitações mais exigentes e complexas. Representamos clientes em negócios importantes e em países chave, através dos 
nossos parceiros espalhados por vários países africanos como Angola, Moçambique, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e Guiné Bissau. A MC&A tem 
também parcerias com escritórios no Porto, em Espanha e no Brasil.

O amplo e profundo conhecimento dos mercados em que atua e a existência de uma sólida rede de escritórios associados nos principais centros de 
negócio da sua área geográfica de intervenção permitem um total e eficaz acompanhamento dos clientes, em todos os meridianos e todas as jurisdições.

Principais áreas de atuação
Direito Comercial, Societário e M&A; Bancário e Mercado de Capitais; Direito Fiscal; Imobiliário e Construção; Direito do Trabalho e Contencioso; Resolução 
de Litígios / Contencioso Judicial; Propriedade Intelectual; Energia; Mineração.

O que temos a oferecer
A prática da advocacia na MC&A proporciona a oportunidade única e desafiante de trabalhar com alguns dos melhores profissionais das mais diversas 
áreas de atuação. Todos os que trabalham connosco têm ainda a possibilidade de participar em operações de elevada complexidade, seja em Portugal 
ou no estrangeiro. Estamos sempre disponíveis para investir em profissionais altamente qualificados. Por isso procuramos constantemente os melhores, 
aqueles que estão ávidos de conhecimento, dispostos a serem desafiados, a desenvolver as suas competências e a adquirirem experiência de valor 
inestimável na construção das suas carreiras.

Conselhos e perfil do candidato 
• Licenciatura em Direito;
• Domínio escrito e falado da língua inglesa;
• Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
• Disponibilidade para viajar.

Breve descrição das ofertas
• Estágio.
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Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
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PLMJ ADVOGADOS
Contactos: Ana Granito (ana.granito@plmj.pt) // www.talento.plmj.com
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Independente e com forte reconhecimento internacional, a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva (MLGTS) é reconhecida pela qualidade do 
serviço jurídico prestado, pela prontidão das suas respostas, pelo rigor profissional da sua equipa e pelas soluções inovadoras que apresenta.

De entre os seus clientes constam algumas das maiores empresas e grupos empresariais portugueses e internacionais, bem como entidades públicas e 
privadas e instituições supranacionais, o que lhe propicia um conhecimento excecional do ambiente jurídico e empresarial nacional e internacional.

Tem sede em Lisboa e possui ainda escritórios no Porto e no Funchal. Graças à sua rede de parcerias com entidades locais e, à criação, em 2010, da rede 
de alianças MLGTS Legal Circle, garante o apoio também a partir de escritórios em Angola, Moçambique e Macau.

Principais áreas de atuação
A Sociedade na sua vocação de apoio jurídico generalista dispõe de advogados e equipas aptos a prestar serviços jurídicos em todas as áreas do Direito 
e, também, aos setores de atividade em que operam os seus clientes. A Sociedade está organizada em 3 Departamentos Profissionais: Corporate, 
Contencioso e Arbitragem e Direito Público e Direito Internacional, os quais são compostos por diversos Grupos Profissionais.

O que temos a oferecer
• Programas de estágio profissional e formação contínua;
• Programas de estágio de curta duração;
• Plano de carreira (com diversas categorias, desde Advogado Estagiário a Sócio, estando definidos para cada uma o estatuto e os benefícios, assim 

como o plano de evolução).

Conselhos e perfil do candidato 
Aposta na organização do tempo de estudo e preocupação com os resultados qualitativos e quantitativos;

• Conhecimento de línguas estrangeiras, em especial da língua inglesa;
• Preocupação com a formação cultural e com os soft skills.

A PLMJ é uma Sociedade de Advogados líder em Portugal e afirmou-se como uma referência da Advocacia nacional pelo seu dinamismo, capacidade de 
inovação e qualidade dos seus serviços. 

Visão
• Uma Sociedade com elevado padrão ético, coesa, solidária, especializada e competitiva;
• Uma organização vocacionada para a prestação de serviços jurídicos de excelência.

Caraterísticas Distintivas 
• Sociedade Nacional com fortes relações internacionais;
• Independente;
• Focalizada nos Clientes;
• Pioneira e Inovadora;
• Comprometida com qualidade e especialização;
• Constante adaptação ao Ambiente Concorrencial e Regulatório;
• Cobertura Nacional (escritórios em Lisboa, Porto, Faro e também nos Açores, Coimbra, Guimarães e Madeira em parceria);
• Politica dinâmica de Parcerias Internacionais.

Principais áreas de atuação
PLMJ é um escritório full-service que aposta na especialização e cobre todas as áreas do Direito.

O que temos a oferecer
50 anos de Experiência; 280 Advogados; 61 Sócios; 26 Prémios Internacionais; mais de 155 Advogados com Doutoramentos, Mestrados, LLM’s e Pós 
Graduações; mais de 25 Advogados com ligações Universitárias como Docentes; 3 Direções de Suporte; 130 Colaboradores.

Conselhos e perfil do candidato 
Procuramos jovens cultos, generosos e que demonstrem capacidade para articular um percurso académico notável com vários outros gostos e talentos.

Procuramos jovens com capacidade de aplicarem o que aprendem e que estejam alinhados com os atributos que nos transformam na principal referência 
do Direito em Portugal e uma das sociedades mais inovadoras e credíveis da Europa.

Iremos privilegiar jovens com vontade de abraçar uma carreira com futuro e que demonstrem as seguintes características ao longo do processo de seleção:
• Percurso académico exemplar (Licenciatura e Mestrado);
• Capacidade de colaboração e de trabalhar em equipa;
• Proatividade e autonomia;
• Capacidade de comunicação;
• Criatividade e pensamento crítico; 
• Entrega e Capacidade de Trabalho;
• Domínio avançado de Língua Inglesa;
• Experiências internacionais, desportivas e/ou artísticas são valorizadas.

Breve descrição das ofertas
• Estágios de Verão e Estágios Profissionais.



faculdade de direito da universidade de lisboa tradição • rigor • inovação

28

     
      

   >>>>>>> O teu futuro começa aqui >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Contactos: Ana Senra (ana.senra@pra.pt) // www.pra.pt

PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados
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Contactos: 213 121 330 // Lisboa@raposobernardo.com

RAPOSO BERNARDO
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Fundada em 2001, a PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados, Sociedade de Advogados R.L é hoje resultado da fusão de três sociedades de 
advogados: Pedro Raposo & Associados, Sá Miranda & Associados e Almeida Correia, Ney da Costa & Associados. A partilha de valores, vontades e 
objetivos originou uma união potenciadora de sinergias e de valências, resultando numa sociedade de advogados mais sólida, dinâmica, ambiciosa e 
preparada para o futuro.

A PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados dispõe de uma organização estruturada e orientada para os seus clientes, dotada de um conjunto de meios 
humanos e técnicos dirigindo os seus serviços a clientes empresariais, culares, entidades públicas e associações profissionais.

A sociedade conta hoje com a colaboração de mais de 100 profissionais, com elevado nível de especialização, organizados por 10 áreas de prática, 
preparados para responder com qualidade, rigor, celeridade e eficácia aos desafios colocados nas diversas áreas de negócio.

Como resultado desta união, a PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados está também mais próxima dos seus clientes através dos seus escritórios próprios 
em Lisboa, Porto, Algarve e Açores.

Principais áreas de atuação
Administrativo e Contratação Pública; Comercial, Contratos e Concorrência; Contencioso e Arbitragem; Contencioso Penal; Corporate; Família e Sucessões; 
Fiscal; Imobiliário e Veículos de Investimento; Laboral; Propriedade Intelectual e Privacidade; Recuperação de Crédito e Insolvência.

O que temos a oferecer
Uma sociedade jovem, dinâmica, profissional e experiente.

Conselhos e perfil do candidato 
Que queira aprender sempre mais, que invista em si tanto a nível académico como a nível pessoal, que tenha orgulho no seu trabalho. Os candidatos ideais 
serão curiosos, com vontade de saber mais, interessados e diligentes, proactivos, responsáveis e com sentido de humor.

A Raposo Bernardo é uma sociedade de advogados full service, fundada em 1995, que desenvolve uma crescente prática internacional, especialmente na 
Europa (Portugal, Espanha e Polónia) e em África (Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe). Entendemos extremamente 
importante a recomendação de entidades como The Legal 500, Chambers & Partners, IFLR1000, Tompson Reuters, Mergermarket ou Bloomberg.

Principais áreas de atuação
Full service.

O que temos a oferecer
Trabalho Jurídico real e efectivo, destinado ao cliente, mediante uma permanente polivalência e alguma rotação de áreas, sempre na dependência e com 
a supervisão direta de um(a) advogado(a) coordenador(a) de prática especializada e ou interdisciplinar.
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RRP Advogados

31

A RFF & Associados assume-se na advocacia portuguesa como o primeiro escritório especializado em direito fiscal e aduaneiro e empresarial. Actuando 
com referência a Portugal e a todos os países de língua portuguesa, através de parceria, em matérias jurídico-económicas, no direito das empresas 
e no direito tributário, nacional, comunitário e internacional. A RFF & Associados pretende garantir soluções legais adequadas às necessidades dos 
seus clientes. Procura antecipar situações e prestar um aconselhamento e acompanhamento - jurídico, empresarial e fiscal - empenhado e competente, 
assumindo um compromisso de qualidade e eficiência nos serviços prestados e actuando com empenho, dedicação, entusiasmo e competência, com 
respeito pelos mais elevados valores e padrões éticos e deontológicos.

Principais áreas de atuação
Direito Fiscal, Clientes Privados, Internacionalização, Contencioso e Arbitragem tributários, Aduaneiro e Impostos Especiais de Consumo, IVA, Direito 
Contabilístico, Remuneração e Benefícios e Segurança Sociais, Corporate e Restruturações, Penal e Contra-ordenacional Fiscal, Fiscalidade do Desporto, 
Finanças Públicas e Direito Financeiro, Auxílios de Estado Fiscais e Política Fiscal.

O que temos a oferecer
• Programas de estágio;
• Estágios de curta duração (3 meses);
• Estágios Profissionais.

Conselhos e perfil do candidato 
Assiduidade; empenho; proactividade; responsabilidade

A Ricardo Reigada Pereira – Sociedade de Advogados, SP, RL (RRP Advogados) foi fundada em 2016 por um conjunto de advogados com um sólido 
percurso profissional e especializados em várias áreas de prática. Somos um escritório com uma forte componente transacional, habituado a trabalhar com 
todo o espetro de agentes económicos, em assuntos/operações de âmbito nacional ou transfronteiriço.

Contamos com uma equipa simultaneamente jovem e experiente em todas as áreas de prática e setores relevantes da economia. 

Estamos integrados numa rede global de escritórios de advogados (a EY Global Law network), presente em mais de 80 jurisdições, o que nos permite 
beneficiar de uma experiência, expertise e recursos a uma escala verdadeiramente internacional.

Acreditamos que o trabalho que fazemos e a marca pessoal que imprimimos são o nosso maior capital e o alicerce que nos permite estabelecer uma 
relação de absoluta confiança com os clientes.

Principais áreas de atuação
Societário e Fusões e Aquisições; Bancário, Financeiro e Seguros; Imobiliário; Mercado de Capitais e Serviços Financeiros; Público, Energia e Regulatório; 
Fiscal; Laboral; Proteção de Dados.

O que temos a oferecer
A RRP Advogados oferece um estágio (rotativo) e um plano de carreira consistentes, boas condições de trabalho, bom ambiente e uma prática com 
dimensão internacional em virtude da sua integração na EY Global Law network. 

Os advogados estagiários que iniciem a sua carreira profissional na RRP Advogados terão a oportunidade de aprender (diretamente, tendo em conta a 
dimensão do Escritório) com profissionais de topo e de participar ativamente em assuntos desafiantes com um elevado grau de autonomia e responsabilidade.

Conselhos e perfil do candidato 
O advogado estagiário ideal para nós é aquele que, além de demonstrar sólidos conhecimentos técnicos, tenha também tido outro tipo de experiências: 
que tenha viajado, que fale bem inglês e outras línguas estrangeiras, que já tenha trabalhado, que tenha hobbies e uma vida pessoal rica.

Aconselhamos sempre os candidatos a tirar o máximo partido do seu estágio, a apostar na formação pessoal e académica, bem como a iniciar o estágio 
com motivação e convicção, encarando os desafios profissionais com confiança e não desistindo à mínima contrariedade.
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SLCM // Serra Lopes, Cortes Martins & Associados

     

      
   >>>>>>> O teu futuro começa aqui >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Contactos: 210 933 000 // recrutamento@servulo.com

Sérvulo & Associados
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Fundada em 1961, a SLCM // Serra Lopes, Cortes Martins & Associados é uma sociedade de advogados com forte implantação e uma referência no 
mercado jurídico português, prestando serviços especializados na generalidade das áreas de Direito. Vocacionada para clientes institucionais, acompanha 
de forma continuada alguns dos mais relevantes grupos empresariais portugueses e estrangeiros com presença em Portugal. A equipa SLCM tem uma 
vasta e diversificada experiência, designadamente em transações nacionais e internacionais e litigância de elevada complexidade, sendo amplamente 
reconhecida pelos clientes, pelo mercado e pelos seus pares.

A SLCM investe no conhecimento aprofundado do Cliente e da sua atividade, para quem orienta a sua atuação quer no contexto de uma advocacia 
preventiva, quer na procura da resolução eficaz e célere das questões que lhe são confiadas.

Principais áreas de atuação
Direito Comercial e Societário, Fusões e Aquisições, Contencioso e Arbitragem, Direito Bancário, Direito Financeiro e Direito dos Valores Mobiliários, 
Insolvências e Reestruturações, Direito Fiscal, Direito do Trabalho, Direito Público, Urbanismo e Imobiliário e Concorrência. Destacamos os sectores 
Financeiro, Energia, Food and Beverage, Telecomunicações, Media e Publicidade.

O que temos a oferecer
Estágio profissional abrangente, em que se fomenta a interação do estagiário com as diversas áreas de prática da sociedade e o acompanhamento de cada 
processo ou assunto em todas as suas fases. Ao longo do estágio, sociedade e estagiário avaliam conjuntamente o percurso por este realizado e procuram 
determinar a(s) área(s) de atividade nas quais o estagiário demonstrou melhor desempenho e afinidade. Incentivo à frequência de formação académica 
complementar vocacionada para o exercício da profissão.

Conselhos e perfil do candidato 
Disponibilidade e abertura para aprender, capacidade de trabalhar em equipa e vontade de aplicar na prática os conhecimentos jurídicos adquiridos e as 
suas competências. A SLCM valoriza candidatos com um percurso académico sólido, um forte conhecimento de línguas estrangeiras e, sobretudo, que 
tenham a advocacia por vocação.

A Sérvulo tem posição consolidada entre as principais firmas portuguesas, sendo reconhecida pela qualidade dos seus serviços jurídicos em todas as 
áreas relevantes do Direito. A sua equipa multidisciplinar é motivada por um único propósito: transformar o sólido reconhecimento jurídico na conceção 
de soluções robustas e na criação de valor para os seus Clientes. A sua atuação centra-se em quatro pilares fundamentais: independência, dedicação, 
exigência e proximidade aos seus colaboradores e aos seus Clientes, nacionais e estrangeiros.

Principais áreas de atuação
Público; Comercial, Societário e M&A; Financeiro e Governance; Reestruturação e Insolvência; Laboral; Fiscal; Penal, Contraordenações e Compliance; 
Europeu e Concorrência; Imobiliário, Urbanismo e Ambiente; Contencioso e Arbitragem; Propriedade Intelectual, Proteção de Dados e TI e Direito do 
Desporto.

O que temos a oferecer
A Sérvulo aposta na formação contínua dos seus advogados e integra-os nas áreas em que as suas competências são desenvolvidas de forma mais 
enriquecedora. A relação de proximidade intergeracional vivenciada é uma mais-valia na aquisição permanente de conhecimento teórico-prático sobre a 
advocacia.

Conselhos e perfil do candidato 
Estar disponível para trabalho de equipa, num contexto de trabalho de grande exigência, e ter capacidade de entreajuda. Apostar na formação em 
línguas estrangeiras, em especial em língua inglesa. Ter ideias claras sobre o modelo de estágio (exclusivo ou conjugado com frequência de mestrado ou 
doutoramento).
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Contactos: Nédia Nunes (21 780 36 54 / nedia.nunes@spsadvogdos.com) // Catarina Garcia (21 720 00 20 / catarina.garcia@spsadvogados.com)

SPS, Sociedade de Advogados
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Contactos: Mafalda Castelo Branco (mafalda.castelobranco@srslegal.pt) // 213 132 000

SRS Advogados
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Na opinião dos nossos advogados e colaboradores, a SPS é um excelente local para crescer pois apostamos num espírito jovem, rigoroso e muito 
profissional. Com foco no client care.

Principais áreas de atuação
Seguros, Bancário e Financeiro, Contencioso, Societário e Comercial, Imobiliário, Fiscal, Laboral, Público e Proteção de Dados.

O que temos a oferecer
Um excelente ambiente de trabalho, onde é valorizado o trabalho em equipa e o desenvolvimento de carreiras de cada advogado apostando na formação 
e meritocracia.

Conselhos e perfil do candidato 
Responsável, Dedicado, Resiliente, Comprometido, Gosto pelo trabalho em equipa e Orientado para o cliente.

Breve descrição das ofertas
Anualmente, através de um processo estruturado e consistente, a SPS cultiva a proximidade ao meio académico e promove a seleção rigorosa dos seus 
Advogados Estagiários.

No âmbito do estágio profissional, procuramos alinhar expectativas e objetivos de formação do Advogado Estagiário ao Plano Carreira SPS bem como às 
necessidades de qualidade, rigor e excelência da atividade diária da SPS Sociedade de Advogados.

Apostamos na formação e/ ou reciclagem de conhecimento com ações de formação interna e em casos devidamente analisados com comparticipação em 
formação externa.

O Modelo de Estágio SPS tem a duração de cerca de 18 meses. O estágio visa a formação em contexto prático para acesso à profissão de Advogado.

O SPSummer Internship Program é um núcleo dedicado aos Estágios de Verão. O Estágio de Verão, a par com qualquer estágio, é uma fase de máxima 
importância para ambos interessados. Por um lado, o sangue novo e vivo de um recém-chegado ao mercado de trabalho pode revelar-se uma mais-valia 
para todos aqueles que já se estabeleceram, por outro lado, o estagiário começa a deitar “mãos à obra” aplicando na prática a teoria que reteve durante 
a sua formação académica inicial.

Todos os estágios são remunerados.

A SRS Advogados é uma sociedade de Advogados full-service focada em serviços jurídicos de excelência, orientados para as necessidades dos Clientes 
em todas a áreas de negócio. Criada em 1992, então denominada Grupo Legal Português, a SRS Advogados nasceu da associação entre a Simmons & 
Simmons, a J&A Garrigues e a Pinheiro Neto. Nascia assim o primeiro escritório internacional em Portugal.

A SRS Advogados, foi das primeiras Sociedades de Advogados a apresentar um plano de carreira e uma estratégia de desenvolvimento.

Estamos organizados por sectores e áreas de prática, o que nos permite uma maior especialização. Cada grupo de trabalho tem um conhecimento 
profundo do respetivo sector de atividade onde os Clientes atuam, constituindo dessa forma uma mais-valia no sucesso dos objetivos alcançados. 

Principais áreas de atuação
Operamos nas práticas do Direito do ambiente, biotecnologia, comercial, concorrência, construção, energia, europeu, farmacêutico, financeiro, fiscal, 
imobiliário, laboral, marítimo, propriedade intelectual, público, regulação, resolução de litígios, societário, telecomunicações, media e novas tecnologias.

O que temos a oferecer
Acreditamos que todos os que trabalham connosco têm valor, talento e são a base do nosso sucesso... A SRS Advogados promove o bom ambiente de 
trabalho, as oportunidades de desenvolvimento profissional e progressão na carreira, os eventos que fomentam o espírito de pertença, as instalações 
físicas e serviços existentes, bem como os benefícios oferecidos que promovem o equilíbrio vida-trabalho dos nossos Colaboradores.

Conselhos e perfil do candidato 
O aluno de Direito deve procurar experiências diversificadas, que lhe permitam desenvolver novas competências e que demonstrem dinamismo, 
proatividade e vontade de aprender. O conhecimento de línguas e informáticos são elementos diferenciadores na candidatura. 
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Contactos: Ana Pedrosa (ana.pedrosa@uria.com) // recrutamentoportugal@uria.com

Uría Menéndez – Proença de Carvalho
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A Vieira de Almeida é uma firma de referência independente com experiência acumulada de mais de 40 anos na assessoria jurídica internacional. Com 
mais de 300 advogados, num total de mais de 500 pessoas, a VdA é reconhecida pelo seu caráter inovador e excelência dos seus serviços, ocupando um 
lugar de destaque nos principais rankings internacionais, tendo recebido os prémios e nomeações de maior prestígio da advocacia empresarial.

Através da VdA Legal Partners, contamos com escritórios em Lisboa, no Porto, em Timor-Leste e presença em Angola, Cabo Verde, Congo, Gabão, Guiné-
Bissau, Moçambique, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe.

Principais áreas de atuação
A VdA apresenta uma abordagem jurídica integrada, com atuação nos principais sectores de atividade e indústria, entre os quais: Aviação, Espaço & 
Defesa; Bancos & Instituições Financeiras; Comunicações & Digital; Distribuição; Economia Social; Energia & Recursos Naturais; Imobiliário & Turismo; 
Saúde; Sector Público; Transportes & Infraestruturas.

A sua expertise e competência está repartida por entre vários domínios e áreas de prática: Corporate & Governance; Fiscal; Laboral; Jurisdições OHADA; 
Bancário & Financeiro; M&A; Imobiliário; Infraestruturas & Mobilidade; Energia & Recursos Naturais; Oil & Gas; Propriedade Intelectual; Comunicações, 
Proteção de Dados & Tecnologia; Público; Concorrência & UE; Saúde; Ordenamento do Território & Ambiente; Contencioso & Arbitragem; Contra-
Ordenacional & Penal.

O que temos a oferecer
Trabalhar na VdA representa um desafio e uma oportunidade. Significa trabalhar diariamente em conjunto com alguns dos melhores profissionais das suas 
áreas, em grandes transações e projetos, num ambiente de enorme exigência, mas simultaneamente descontraído e estimulante, onde cada sucesso é 
partilhado em equipa. A VdA oferece a possibilidade de realização de Estágios Profissionais e Estágios de Verão.

Conselhos e perfil do candidato 
Um estudante de Direito deve valorizar o desenvolvimento das suas competências sociais e relacionais através da participação em programas internacionais 
como o Erasmus, bem como, ter uma participação ativa em projetos sociais e comunitários. Dada a vertente internacional da VdA, valorizamos também o 
espírito de iniciativa, proatividade, a curiosidade, o gosto pelo trabalho em equipa e o conhecimento e domínio de vários idiomas.

Breve descrição das ofertas
Estágios da Ordem dos Advogados e Estágios de Verão.

A Uría Menéndez - Proença de Carvalho é uma das mais prestigiadas sociedades de advogados do mercado ibérico contando com escritórios em 
dezasseis cidades dos continentes europeu, americano e asiático. Trabalhamos em assuntos complexos e inovadores, nos mercados em que temos 
presença, e em assuntos do âmbito internacional conjuntamente com outros escritórios de advogados de elevado prestígio e qualidade nos principais 
países europeus oferecendo uma assessoria integrada e multidisciplinar. Na Uría Menéndez - Proença de Carvalho dispomos da mais avançada tecnologia 
de apoio à prática profissional a qual funciona como um valioso apoio na gestão de informação e de experiência.

Principais áreas de atuação
Imobiliário, Fiscal, Laboral, Concorrência, Novas Tecnologias, Administrativo, Contencioso, Arbitragem, Público, Project Finance, Comercial, Fusões e 
Aquisições, Financeiro, Bancário e Mercados de Capitais.

O que temos a oferecer
Proporcionamos os nossos jovens advogados e estagiários um plano intenso de formação e de integração na cultura Uría Menéndez – Proença de 
Carvalho de forma a permitir o enriquecimento do advogado e a sua evolução no plano de carreira, que se desenvolve em várias etapas até à eventual 
promoção a sócio, durante um período que em termos normais poderá corresponder a entre 12 e 14 anos. Temos um papel muito ativo, através da 
Fundação Professor Uría, na promoção do voluntariado social e nos projetos solidários em benefício dos mais necessitados.

Conselhos e perfil do candidato 
Trabalhar para adquirir uma sólida base de conhecimentos jurídicos. Mostrar ambição, iniciativa e capacidade de assumir responsabilidade, sem nunca 
perder um profundo sentido de honestidade, humildade e senso comum. Interessar-se pela cultura e envolvente social e cultivar as capacidades de 
relacionamento.
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Contactos: Joana Oliveira | Inês Moreira | Samanta Santos (rh@whitestar.pt)

Whitestar Asset Solutions 
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Contactos: Tiago Lima (914 320 648/ tiago.lima@wyser.pt) 

Wyser
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Fundada em 2007, a Whitestar Asset Solutions, S.A. é a empresa líder em Portugal na gestão de carteiras de crédito, incluindo portfólios performing, sub-
performing e non-performing, e imobiliário, oferecendo um serviço integrado e completo de gestão de ativos para investidores e originadores. Garantimos 
uma oferta de serviços relacionados, tais como consultoria, gestão imobiliária, titularização e estruturação, business analytics, entre outros.
 
Em 2015, a Whitestar foi adquirida pelo Grupo Arrow Global (Reino Unido), passando a integrar um dos principais grupos económicos Europeus a operar 
no mercado de aquisição e gestão de carteiras de crédito.

Principais áreas de atuação
• Gestão de carteiras de crédito
• Gestão Imobiliária
• Consultoria
• Outsourcing

O que temos a oferecer
Sendo a empresa líder em Portugal na gestão de carteiras de crédito e imobiliário, integrada num grupo multinacional, temos para oferecer a oportunidade 
de te desenvolveres pessoal e profissionalmente. Queremos que o teu futuro seja sólido e marcado por um crescimento constante, à semelhança do que 
acontece com a Whitestar. É por isso que queremos que nos ajudes a construir futuros financeiros melhores.

Conselhos e perfil do candidato 
Tens uma postura dinâmica e inovadora? Gostas de trabalhar em equipa? Gostas de desafios e de atingir resultados de excelência? Junta-te à equipa 
Whitestar e começa a partilhar experiências com os melhores!

Breve descrição das ofertas
A nossa equipa conta com profissionais de várias áreas, em especial juristas e advogados, a atuar nos diversos ramos do Direito, em particular Direito 
executivo e Imobiliário. Temos equipas multidisciplinares, na nossa organização,  que oferecem um conjunto completo e integrado de serviços para o setor 
financeiro e de gestão de ativos:

• Gestão de portfolios performing, sub-performing e non-performing
• Consultoria/Aconselhamento jurídico
• Real Estate
• Business Analytics
• Due Diligence
• Compliance

A Wyser é uma empresa internacional entre os top players em Search & Selection, especializada em quadros médios/superiores e executive search. Está 
integrada na Gi Group, líder no desenvolvimento do mercado de trabalho a nível global.

Principais áreas de atuação
Tax & Legal, Banking & Insurance, Engineering & Industry, Finance & Accounting e Sales & Marketing.

O que temos a oferecer
A oportunidade de ligação de candidatos a alguns dos principais players a operar em cada uma das áreas de especialização, designadamente sociedades 
de advogados.

Conselhos e perfil do candidato 
Licenciados em Direito, com ou sem experiência profissional. 



// do emprego

feira



faculdade de direito da universidade de lisboa tradição • rigor • inovação

42

APRESENTAÇão da feira internacional do emprego Entidades Participantes
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O Gabinete de Saídas Profissionais (GSP) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem como principal missão prestar o apoio necessário 
ao corpo discente na procura de oportunidades de estágio e de emprego, possibilitando assim o contributo dos licenciados em Direito para a sociedade 
através do exercício de suas funções. 

Nos últimos seis anos o GSP promoveu a realização da Feira do Emprego, que conta em 2018 com a sua 7ª edição, evento este que tem tido uma grande 
recetividade e adesão, quer por parte de estudantes, quer das entidades que nele participam.

Em simultâneo, verifica-se nos últimos tempos um aumento de interesse por parte de alunos internacionais que se encontram a completar a sua formação 
na FDUL, bem como de alunos nacionais que procuram oportunidades no estrangeiro. Esta realidade motivou a organização da 1.ª edição da Feira 
Internacional do Emprego, que se inicia em 2018, em paralelo com a Feira do Emprego.

Seguindo o mesmo intuito da Feira do Emprego, que visa a conexão entre entidades empregadoras e o meio académico e, por consequência, a aproximação 
dos estudantes ao mercado de trabalho, a Feira Internacional do Emprego visa promover essa integração em relação aos alunos internacionais e aos 
alunos nacionais que procuram oportunidades profissionais no exterior de Portugal. 

Esta iniciativa é mais uma medida que visa a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas salas de aula da Escola, com vista a possibilitar aos 
alunos uma trajetória de carreira sólida e de sucesso. 

A 1.ª edição da Feira Internacional do Emprego irá contar com a presença das seguintes entidades:
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