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Garanta já 
o seu lugar!

� Destaque-se entre os inúmeros Candidatos!

� Potencie as suas Competências e Qualidades!

� Defina um Plano de Acção!

Marketing 
Pessoal
A Ferramenta Essencial para quem
Procura Emprego

workshop

Encontre o Emprego certo com a Human Power!



Marketing Pessoal
A Ferramenta Essencial para quem Procura Emprego

Num mercado cada vez mais competitivo, é essencial destacar-se 

entre os inúmeros candidatos. Mais que possuir qualificações e 

experiência profissional, é fundamental que saiba promover as 

suas capacidades, bem como as suas qualidades pessoais e 

profissionais.

O Marketing Pessoal permite identificar as mais-valias dos 

profissionais ao nível do desenvolvimento pessoal e das 

competências, promovendo uma procura de emprego mais 

confiante e uma apresentação com sucesso a um recrutador.

OBJECTIVOS

Este workshop tem como objectivo dotar os formandos de competências e conhecimentos para desenvolverem o seu marketing 

pessoal e a sua rede de contactos (networking) de modo a facilitar o processo de procura de emprego.

No final deste workshop os participantes deverão ser capazes de:

�  Fazer uma análise SWOT pessoal: identificar pontos fortes e fracos/ameaças e oportunidades;

�  Potenciar as suas competências e qualidades;

�  Definir um plano de acção;

�  Aplicar técnicas de Marketing Pessoal na procura de emprego;

�  Utilizar e promover a rede de contactos;

�  Responder com sucesso e destacarem-se numa entrevista de emprego.

DESTINATÁRIOS

PROGRAMA

Este workshop destina-se a todas as pessoas que queiram desenvolver as suas técnicas de marketing pessoal, alargando as suas 

competências na procura activa de emprego e aprendendo a destacar-se dos inúmeros candidatos.

�  O que é o marketing pessoal

�  Análise SWOT

        �  Conheça os seus pontos fortes e fracos

        �  Identifique as oportunidades e ameaças

        �  Saiba como potenciar as suas qualidades e

        competências chave

        �  Defina o plano de acção

 �  Metas e objectivos

 � Controle os resultados e ajuste estratégias

�  A importância do desenvolvimento do marketing 

pessoal e da rede de contactos na procura de emprego

        �  Comunicação, imagem pessoal, atitude e postura

        �  Networking e redes sociais

�  Como se destacar na entrevista de emprego
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No âmbito da estratégia do Let’sTalkGroup, uma multinacional sueca com mais de 15 anos de 
experiência no desenvolvimento do capital humano, e como resposta às exigências do mercado, 
a Human Power foi constituída para fazer face aos desafios de recrutamento, selecção e gestão 
de pessoas. Além do recrutamento e selecção, a  Human Power tem ainda como objectivo 
acompanhar os candidatos, aconselhando-os na elaboração de currículos e direccionamento de 
carreiras, através da realização de workshops.
Human Power, a sua parceira na procura activa de emprego!
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A importância de ................  € (Euros) será liquidada à 

ordem de Let’sTalk, Lda. por transferência bancária.

BANCO | Santander Totta

NIB | 001800032168433702091 

IBAN | PT50 001800032168433702091 

BIC/SWIFT | TOTAPTPL

Ficha de Inscrição
Workshop | Marketing Pessoal | 06 Novembro 2017

HUMAN POWER

Nome

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE

Morada

Código Postal Localidade

N.I.F. Data Nascimento

E-mail Telefone

Habilitações Literárias Profissão

Situação Profissional:

VALOR DE INSCRIÇÃO*

�  95€ + IVA por participante

�  55€ + IVA por participante (desempregado/ 
estudante, envio obrigatório de comprovativo)**

* O valor inclui documentação e certificado de participação.
** Os desempregados e os estudantes beneficiam de um desconto na 
inscrição. Os desempregados devem enviar a declaração do Centro de 
Emprego, devidamente actualizada (um mês) ou a última apresentação 
quinzenal e os estudantes devem enviar uma cópia do cartão de 
estudante.

AUTORIZAÇÃO DO PARTICIPANTE

Tomei conhecimento e aceito todas as condições descritas.

Por favor, devolva este documento assinado via fax. +351 213 420 819 ou e-mail. info@humanpower-recruitment.com

Av. D. João II, Edif. Infante, Nº35 – 8º H | Parque das Nações | 1990-083 Lisboa
email. info@humanpower-recruitment.com
Tel: +351 217 957 468 
Fax: +351 913 300 564
ww.humanpower-recruitment.com

O Cliente

Desempregado Conta Própria Conta de Outrem

PAGAMENTO

�  Ao valor apresentado acresce IVA à taxa legal em vigor, 
�  O valor inclui documentação de apoio e certificado de 
participação.
�  O pagamento da Inscrição deverá ser efectuado por 
transferência bancária antes da data de início do Curso.
�  O número de participantes é limitado e as inscrições serão 
consideradas pela ordem de chegada.
Todos os dados fornecidos são considerados confidenciais e não 
serão facultados a entidades terceiras.
Para qualquer informação ou esclarecimento contacte-nos: 
info@humanpower-recruitment.com

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Data

HORÁRIO
15:00 - 18:00

LOCAL
Let’sTalkGroup

Av. D. João II, Edifício Infante Nº35 8ºH

Parque das Nações, 1990-083 · Lisboa
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