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Uma júnior empresa é uma associação sem fins
lucrativos, constituída por estudantes

universitários, que tem como objetivo colocar
em prática os conhecimentos e competências
adquiridos ao longo da formação académica

dos estudantes.

O QUE É UMA
JÚNIOR
EMPRESA?

SABE MAIS SOBRE AS JUNIORES
EMPRESAS DE PORTUGAL EM:

facebook.com/jadeportugal/



O QUE É A SUNIPORTO?

A SUNIporto é uma Júnior Empresa fundada em 2017, pioneira
na área do Desporto e Nutrição em Portugal e na Europa. É

uma associação sem fins lucrativos que se destaca pela
inovação, excelência, integridade e o compromisso de

enriquecer o percurso académico daqueles que a integram,
acrescentando valor à sociedade.



SERVIÇOS

Através de workshops e palestras procuramos informar e formar as pessoas
sobre temas associados ao desporto, à nutrição e à saúde, recorrendo a
profissionais das áreas.

Através da colaboração com profissionais qualificados, auxiliamos os nossos
clientes na tomada de decisões estratégicas, através da realização de processos
de diagnóstico das suas necessidades. 

Desde do planeamento e o desenvolvimento até à implementação,
organizamos eventos conforme o intuito do cliente. Asseguramo-nos de
toda a logística, comunicação, e recursos humanos.

CONSULTORIA 
DESPORTIVA

AÇÕES 
FORMATIVAS

ORGANIZAÇÃO 
DE EVENTOS



Tem como principais atividades:
recrutamento,
seleção, integração, formação e retenção dos
membros na organização.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Responsável por criar, monitorizar, selecionar,
propor novas atividades empresariais.

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJETOS

Responsável pelo marketing e imagem
empresarial, por todos os processos de venda,
e pela comunicação.

MARKETING E COMUNICAÇÃO

QUAIS OS
DEPARTAMENTOS?



REQUISITOS DE CANDIDATURA

Iniciativa e
espírito crítico

 

Trabalho de equipa
e comunicação 

Responsabilidade
e dedicação

Ser aluno do ensino superior
do Porto ou aluno de
mobilidade do Porto

 

Liderança e
autocontrole 

Flexibilidade e
disponibilidade



ENTREVISTASDINÂMICA DE GRUPOS

ULTIMATE POWER 

FASES DO RECRUTAMENTO



FASES DO RECRUTAMENTO

 

ENTREVISTAS
Tem como objetivo proporcionar-te um primeiro contacto
pessoal com a nossa equipa e identificar as tuas mais-valias
e aptidões de trabalho.

DINÂMICA DE GRUPOS
 Nesta fase, irás fazer parte de um grupo com o qual
terás de completar algumas tarefas que te vamos propor,
para que possas demonstrar as tuas hard e soft skills.

 

ULTIMATE POWER

 Aqui, serás integrado num departamento com  outros
candidatos, sendo desafiado com tarefas que se
assemelham à atividade de cada departamento, onde a
tua motivação e criatividade serão postas à prova.



Ao integrares a equipa da SUNIporto,
comprometes-te tanto para com os

membros como para com os clientes. Tens,
simultaneamente, a responsabilidade e
liberdade de construíres o teu horário,

dependendo dos projetos e departamento
que integras.

 

PERGUNTAS FREQUENTES

É obrigatório ser estudante?

Sim, é obrigatório ser aluno do
ensino superior no Porto ou aluno

de mobilidade no Porto.

Têm um horário fixo?

Existe remuneração?

Não existe remuneração porque a
SUNIporto é uma associação sem fins

lucrativos. O nosso objetivo é auxiliar os
nossos membros enquanto futuros

profissionais na sua área.

Não apresento algumas competências.
Posso-me candidatar?

Podes. A SUNIporto fornece um conjunto de
formações de acordo com a necessidade dos
seus membros. Para nós, o mais importante é

a tua dedicação e motivação para fazeres
mais e melhor nesta associação.

 



 

Num mundo onde há muita informação
e diversas competências possíveis de

adquirir defendo que uma licenciatura
não dita o futuro profissional. Vi na

SUNIporto uma oportunidade única de
conhecer pessoas, de contactar com o

mundo empresarial e o mercado de
trabalho, de desenvolver skills que a

licenciatura não me dá e experienciar
áreas desde o desporto, marketing à

gestão.  Tem sido uma viagem que me
acompanhou a licenciatura toda e o que
retirei daqui compensa todo o trabalho

que aqui coloquei. 
 

MENSAGEM DA PRESIDENTE



CANDIDATA-TE!

recursoshumanos@suniporto.pt


