
 

Página 1 de 4 

 

 

Mostra de Emprego da ESEP  

Regulamento de participação 

    

1. Data e local 

Mostra de Emprego em Enfermagem 2017 realiza-se a 25 de julho de 2017 na Escola Superior 

de Enfermagem do Porto (ESEP), no edifício Sede, localizada no Polo da Asprela. 

    

2. Organização 

A Mostra é uma organização da Escola Superior de Enfermagem do Porto. Para contacto com 

a equipa responsável pelo evento deverá utilizar o e-mail: eventos@esenf.pt ou contactar o 

Gabinete de Divulgação e Imagem da ESEP pelo número de telefone: +351 22 507 35 00 – Ext. 

173. 

 

3. Atividades a decorrer 

A Mostra de Emprego em Enfermagem 2017 integra as seguintes atividades: 

a) Espaço Empresas – stands de empresas de recrutamento e instituições de saúde; 

b) Pitch zone – Workshops de 15 minutos sobre questões relacionadas com candidatura a 

emprego e áreas relacionadas; 

    

4. Horário de funcionamento 

A Mostra de Emprego inicia-se às 10.00h e encerra às 13.00h do dia 25 de julho de 2017. 

 

5. Visitantes 

5.1 Condições de participação 

a)  Os espaços da Mostra de Emprego, incluindo a Pitch zone, são de acesso público a 

estudantes e a graduados em enfermagem, bem como a toda a comunidade ESEP. O evento 

decorre no espaço exterior da ESEP-Sede, em tenda para o efeito, estando aberta 

ininterruptamente durante a vigência do evento. 

b) As empresas presentes em stand podem ser consultadas no menu do evento no site da 

ESEP. 
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c) Recomenda-se, aos candidatos a emprego, a criação de perfil LinkedIn completo para mais 

facilmente promoverem a troca de contactos com as empresas e instituições. 

 

5.2 Custos de participação 

A entrada na Mostra e a participação de estudantes, alumni e graduados em enfermagem nas 

atividades da Pitch zone está isenta de qualquer tipo de custo. 

 

6. Alteração de horários de atividades 

Por questões logísticas, a organização da Mostra reserva-se o direito de alterar as horas de 

apresentação e os lugares de stand. 

 

7. Empresas participantes 

7.1. Empresas presentes 

Espera-se a presença de cerca de 20 empresas nacionais e internacionais com interesse no 

recrutamento de enfermeiros. A divulgação e informações sobre as empresas encontra-se 

disponível no menu do evento. 

 

7.2 Participação no Espaço Empresas 

a) Prazo e limite de inscrições 

O prazo limite de inscrições é o dia 19 de julho de 2017. A confirmação de presença ou 

informação de overbooking será enviada até dia 20 de julho de 2017. 

As inscrições estão limitadas ao número de espaços para stands e horários disponíveis para 

as diferentes atividades. 

No sentido de assegurar a equivalente representatividade de empresas de recrutamento para 

o estrangeiro e nacionais, a organização da Mostra reserva-se o direito de declinar inscrições 

de empresas com oferta já apresentada por empresas previamente inscritas. A ordem de 

chegada das inscrições é critério de prioridade na reserva de lugares.  

As inscrições deverão ser remetidas para o e-mail: eventos@esenf.pt informando do tipo de 

vagas de recrutamento que tem disponível para a Mostra de emprego. 

b) Condições de participação 

As empresas podem participar na Mostra de Emprego garantindo a presença durante todo o 

horário em que este decorre. A participação é gratuita, implicando, no entanto, a prestação de 

uma caução, no valor de 150,00€, a disponibilizar via cheque bancário ou através de 

transferência bancária no prazo de dois dias úteis após a confirmação da inscrição pelos 

serviços da ESEP. 
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A não prestação da caução no prazo referido implicará a anulação da inscrição. 

A desistência da participação após o dia 21 de julho de 2017 e a não comparência no evento 

nos termos e horários determinados implicam a perda total da caução prestada. 

 

c) Espaços disponíveis 

As empresas apenas se podem inscrever a 1  lugar de stand. As empresas têm à disposição 

um lugar de 6m2 (3x2) no Espaço Empresas , 1 mesa, 2 cadeiras, rede wireless e instalação 

elétrica, devendo, cada empresa, fazer-se acompanhar de extensão elétrica com dimensão 

mínima de 10 metros, caso pretenda ligação elétrica ao stand. 

O check-in das empresas participantes no Espaço Empresas realiza-se das 08:30h às 09:30h 

do dia 25 de julho, com direito a 1 lugar de estacionamento. 

O apoio às empresas presentes em stand será feito por apoio da comissão organizadora 

presente no evento e devidamente identificada. 

As empresas presentes no Espaço Empresas podem guardar material e equipamentos em 

sala interior, indicada pela organização. 

A montagem e desmontagem dos stands é da inteira responsabilidade das empresas 

participantes, devendo cumprir as datas e horas indicadas para o efeito: 

• Montagem: das 08.30h às 09.30h de dia 25 de julho de 2017; 

• Desmontagem: das 13.30h às 14.30h de dia 25 de julho de 2017. 

A ESEP dispõe de cantina e bar onde poderão ser realizadas as refeições, ficando o custo a 

encargos das empresas. 

 

7.3 Participação na Pitch zone  

a) Inscrições em atividades 

As empresas poderão participar nas atividades da Pitch zone. Para a participação na Pitch 

zone, deverão enviar e-mail para eventos@esenf.pt, informando da atividade que pretendem 

desenvolver e os objetivos a que se propõe alcançar, sendo, até dia 21 de julho informado da 

aceitação da atividade. 

A inscrição é gratuita. A organização da Mostra reserva-se o direito de selecionar os pitch 

candidatos. 

b) Condições de participação 

Os Pitch serão da responsabilidade dos seus dinamizadores. Encontram-se disponíveis os 

seguintes equipamentos: 1 computador, 1 projetor, 1 tela de projeção. Devido à luminosidade 

do dia, a organização não se responsabiliza por deficiente visualização dos materiais digitais. 

Recomenda-se a utilização de meios alternativos. 
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A duração máxima de cada pitch é de 15 minutos, não podendo exceder este tempo. Os 

conteúdos deverão respeitar a informação prestada anteriormente, aquando da inscrição para 

esta atividade. 

- Os pitch decorrem das 10.30h às 12.00h. 

    

8. Patrocínio 

As empresas podem associar-se à Mostra através de patrocínio oficial beneficiando de: 

a) Oferta de 1 lugar para stand no Espaço de empresas durante o dia 25 de julho de 2017; 

b) Oferta de um pitch de 15 minutos na Pitch zone; 

c) Destaque do logótipo da empresa, na qualidade de patrocinador oficial, em todo o material 

de divulgação e promoção; 

d) Destaque do logótipo da empresa, na qualidade de patrocinador oficial, nos diversos 

materiais colocados nos locais onde decorrem as atividades da Mostra; 

e) O custo poderá ser solicitado pelo e-mail eventos@esenf.pt. 

    

9. Alterações ao regulamento 

A organização do evento reserva-se o direito de alterar o regulamento do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


