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Jobshop de Direito leva 46 empresas à Católica de Lisboa
18 Nov 2015 Joana Moura 

Feira de emprego realiza-se a 24 e 25 de Novembro e reúne 46 empresas, 41 oradores e prevê a participação de 450 alunos.

São 46 as sociedades de advogados, consultores, bancos e outras empresas privadas com departamentos jurídicos que estão, para já, confirmadas na 13ª edição 

do Jobshop da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Católica. Uma iniciativa anual que, durante dois dias, reúne recrutadores na área do Direito, mas 

também sócios de escritórios de advogados e outras personalidades do mundo jurídico, para debater e apoiar a inserção profissional dos estudantes de Direito 

desta faculdade.

A iniciativa da faculdade de Direito da Católica vai contar com um ‘Recruiting Lounge’, um espaço de interacção entre os alunos e os seus potenciais 

recrutadores, que terá a já conhecida “Hora do Sócio”, onde os sócios responsáveis pelo recrutamento marcarão presença nos ‘stands’, estando disponíveis para 

esclarecer directamente as dúvidas dos alunos. 

Existirão, ainda, mesas redondas, onde algumas das mais relevantes figuras da advocacia e do meio empresarial debatem questões de interesse e actualidade 

para o futuro dos diplomados da Católica. E, por fim, estão marcados, também, ‘workshops’, que têm como objectivo ajudar a reflectir sobre o que fará marcar 

a diferença na entrada no mercado de trabalho.

Neste último capítulo, na conferência de abertura, estará presente a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, o vice-presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça, José Salazar Casanova, António Vitorino, João Soares da Silva e Luís Sáragga Leal. 

Em outros ‘workshops’ está já garantida a presença de Agostinho Miranda ou Miguel Castanheira de Abreu, mas também representantes da Inspecção-Geral 

das Finanças, do Banco de Portugal, Deloitte ou Jerónimo Martins, entre outros.

Este é um evento reservado aos alunos da Católica, que, de acordo com Jorge Pereira da Silva, director da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da 

Universidade Católica Portuguesa representam cerca de 24% dos recrutados pelas sociedades de advogados a operar em Portugal e contam coma taxa de 

empregabilidade de 97%, apesar de serem apenas 5% dos licenciados em direito no país.
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