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Destaque da semana
TIAGO MIRANDA

GlaxoSmithKline
recruta mais de 800
A farmacêutica GlaxoSmithKline
(GSK) está a aumentar a sua equipa
a nível global. A empresa cujas áreas
de negócio estão concentradas nos
produtos farmacêuticos, vacinas e
consumer healthcare, emprega a nível
mundial perto de 100 mil profissionais,
espalhados por 87 geografias distintas.
Atualmente estão por preencher mais
de 800 vagas, em vários países.
Com centros de investigação e unidades
de produção em países como o Reino

A farmacêutica está a reforçar
a sua equipa a nível mundial e
procura perfis de várias áreas

O departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da firma é o que regista mais vagas

Unido, Estados Unidos, Espanha, Bélgica
ou China, a GSK dá grande prioridade à
investigação que é vital para o sucesso da
marca, na sua missão de desenvolvimento
de novas vacinas e medicação nas
áreas do HIV, tuberculose e malária.
A área de Pesquisa e Desenvolvimento
é a que regista maior necessidade de
reforço nas contratações. Há 113 vagas
disponíveis nesta área, mas há também
oportunidades no Marketing, Produção,
Medicina, Controlo de Qualidade,
Engenharia, área Científica e muitas
outras vitais à empresa. As candidaturas
decorrem a partir do site da GSK.

agenda
Cursos de e-learning na área da dor
A Fundação
Grünenthal
está a
promover uma
plataforma de
aprendizagem
que inclui
cursos
gratuitos de
e-learning,
com acreditação europeia, sobre
os diversos aspetos do tratamento
da dor crónica. Os cursos decorrem
em www.pain-cme.net ou
www.change-pain.com.pt. A plataforma
já formou mais de 500 profissionais.
Vários cursos disponíveis online
Fundação Grünenthal

Medicamentos e produtos da saúde
O Instituto para a Promoção e
Desenvolvimento da América Latina e
a Ordem dos Farmacêuticos organizam
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Academy Cube supera 100 candidaturas
Lançada há duas semanas em Portugal
e Espanha, a plataforma de formação
da SAP – Academy Cube – já registou
candidaturas de mais de 100 jovens
licenciados portugueses em situação
de desemprego. Das candidaturas
registadas, 31 foram já aceites.
A Academy Cube quer formar 100
mil jovens estudantes, licenciados e
profissionais nas áreas tecnológicas,
integrando-os no mercado de trabalho.
Estudantes portugueses mais globais
O The Lisbon MBA, a Universidade
Fudan, de Xangai, e o INSPER –
Instituto de Ensino e Pesquisa, de São
Paulo, estão a trabalhar em projetos de
consultoria da EDP, Maksen e Dielmar
para os mercados chineses e brasileiros.
Os International Labs reúnem
equipas multiculturais de estudantes
e professores e visam apresentar
soluções às empresas e preparar os
alunos para trabalhar nos mercados
destas duas economias emergentes.
Fundo de compensação já vigora
Entrou já em vigor a portaria que
regulamenta o Fundo de Compensação
do Trabalho (FCT), para o qual as
empresas têm de contribuir com
0,925% da remuneração base dos
trabalhadores que contratem a partir
de hoje. O valor poderá depois ser
usado para pagar até metade da
compensação devida ao trabalhador,
em caso de cessação de contrato.
Ryanair contrata no Porto

Johansson, professor associado
da Lund University e Pedro Ruivo,
docente convidado da ISEGI – Nova.
7 de outubro | Lisboa
Universidade Nova

o fórum empresarial “Medicamentos
e Produtos da Saúde” que juntará
empresas do sector num debate em
que participam os embaixadores
das maiores economias da região.
10 de outubro
IPDAL e Ordem dos Farmacêuticos

Gestão da Formação
A empresa de formação pedagógica
e comportamental B-Training
Consulting, está a alargar a sua
oferta formativa na área da Gestão
da Formação, de modo a responder
à obrigatoriedade dos Gestores e
Coordenadores de Formação serem
formados na área. A empresa
tem disponível o Curso de Gestão
da Formação, com uma duração
de 60 horas, nas modalidades
presencial e e-learning e, mais
recentemente, lançou um master
em Gestão da Formação, com
150 horas em regime de e-learning.
Inscrições a decorrer
B-Training

Sistemas de Informação em debate

A Universidade Nova de Lisboa,
acolhe segunda-feira a Conferência
anual da Associação Portuguesa de
Sistemas de Informação (CAPSI).
O evento, de inscrição gratuita,
contará com a presença de nomes
como Axl Uhl, da SAP, Björn
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A companhia aérea low-cost Ryanair
vai estar no Porto, na próxima
segunda-feira, 7 de outubro, para
recrutar tripulantes de cabina.
Os candidatos têm de dominar a língua
inglesa e inscrever-se previamente para
o evento de seleção que a companhia
está a organizar, através do endereço
www.groundlink.pt.
Os candidatos selecionados
frequentarão um curso de formação.

16,5%

foi a taxa de desemprego
apurada para Portugal,
em agosto, pelo Eurostat.
Segundo o organismo,
a percentagem tem
estado em queda nos
últimos seis meses.
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