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A empresa de recrutamento da área jurídica FIND vai marcar presença na 11ª edição do 
“JobShop”, a realizar pela Universidade Católica, onde vai simular entrevistas de 
emprego aos alunos da Escola de Direito. 

O JobShop, evento organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica, tem lugar 
nos dias 27 e 28 de novembro e tem como objetivo debater temas de grande relevância no 
contexto da inserção profissional dos estudantes de Direito e, paralelamente, proporcionar aos 
alunos a sua interação com o mercado de trabalho. 

Leia também: Católica organiza JobShop para alunos de Direito 

A FIND, única empresa especializada em Portugal no recrutamento de advogados e 
assessores jurídicos, irá aconselhar os alunos sobre a postura e a atitude mais corretas em 
contexto de entrevista, informando, ainda, sobre como se deverão posicionar no mercado de 
trabalho e quais as qualificações que as sociedades de advogados mais valorizam. 

Para a preparação dos alunos das várias faculdades de Direito, a FIND tem vindo a apostar em 
workshops de temas específicos, como a elaboração de currículos ou a preparação de 
entrevistas, bem como a preparação a nível individual, trabalhando com cada estudante de 
modo a perceber as suas expectativas e a procurar as alternativas profissionais que mais se 
adequam às mesmas.  

“Embora a nossa presença seja mais intensa nos últimos anos do curso, a verdade é que na 
Universidade Católica, por exemplo, mais concretamente na Faculdade de Lisboa, temos o 

http://www.dinheirovivo.pt/Emprego/Artigo/CIECO296810.html


prazer de participar na semana de acolhimento aos novos alunos e de os alertar para a 
necessidade de começarem a construir, desde a primeira hora, o seu caminho de sucesso e de 
lhes transmitir, muito objetivamente, como podem fazê-lo”, explica em comunicado Filipa 
Mendes Pinto, responsável da FIND. 

Quanto às qualidades mais valorizadas pelos empregadores, os especialistas da FIND 
destacam, a par das naturais bases técnicas, o gosto pela aprendizagem, a capacidade de 
comunicação e relacionamento, o espírito crítico e proativo, o gosto por estar atento e 
informado sobre o mundo que nos rodeia, o domínio de línguas estrangeiras, com o inglês 
ainda em posição cimeira, e a capacidade de definir e gerir prioridades. 

 


