Ficha de Inscrição
30ª Jobshop AEIST – Your Next Step

Nome da Empresa (Divulgação) _________________________________
Nome da Empresa (Contabilidade) _______________________________
Morada ______________________________________________________
_____________________________________________________________
Código Postal ________________ Localidade _______________________
Telefone ________________________Fax __________________________
Contribuinte nº ________________________________________________
Referência interna da empresa para emissão de factura Nº PO _____________
(Preencher conforme dados para facturação, o último campo é preenchido se necessário)

Pessoas a contactar: Evento
Nome_______________________________________________________
E-mail______________________ Contacto Telefónico_______________
Nome_______________________________________________________
E-mail______________________ Contacto Telefónico_______________

Pessoa a contactar: Contabilidade
Nome________________________________________________________
Telefone_____________Fax_____________E-mail___________________

Nº Ficha

Modos de Participação

□ Pacote “Jobshop Talk” – Workshop/Apresentação (300€ + IVA)
I.

□ Apresentação

II.

□ Workshop

(só é possível escolher uma opção das opções acima)

Tema: _________________________________________________________
Preferência de Data/Horário: _____________________________________
Horário: todos os dias, 10h às 18h, duração máxima de 1 hora.
(as vagas de apresentação serão atribuídas mediante disponibilidade horária)

□ Pacote “Jobshop Box” – Box Própria (700€ + IVA)
□ Rent de Box/Stand (+200€)
(A localização será confinada à zona determinada pela organização para o sector empresarial, após o fecho
das inscrições)

Designação para lettering (no caso da opção Rent de Box/Stand):

(esta designação será colocada no lettering do stand e está limitada a 20 caracteres)

Extras

□ Promotores (50€ + IVA por promotor durante os 3 dias)
Quantidade: □ 1 □ 2

□ Rent Promotores (150€ + IVA por promotor durante os 3 dias)
Quantidade: □ 1 □ 2

Nº Ficha

□ Pacote “Jobshop Experience” – Workshop/Apresentação + Box Própria (900€ + IVA)
I.

□ Apresentação

II.

□ Workshop

(só é possível escolher uma opção das opções acima)

Tema: _________________________________________________________
Preferência de Data/Horário: _____________________________________
Horário: todos os dias, 10h às 18h, duração máxima de 1 hora.
(as vagas de apresentação serão atribuídas mediante disponibilidade horária)

□ Rent de Box/Stand (+200€)
(A localização será confinada à zona determinada pela organização para o sector empresarial, após o fecho
das inscrições)

Designação para lettering (no caso da opção Rent de Box/Stand):

(esta designação será colocada no lettering do stand e está limitada a 20 caracteres)

Extras

□ Promotores (50€ + IVA por promotor durante os 3 dias)
Quantidade: □ 1 □ 2

□ Rent Promotores (150€ + IVA por promotor durante os 3 dias)
Quantidade: □ 1 □ 2

Nº Ficha

□ Pacote “Jobshop Premium” – Workshop/Apresentação+ Box Própria + Speed Meeting (1300€ +
IVA)

I.

Apresentação

II.

Workshop

□

□

(só é possível escolher uma opção das opções acima)

Tema: _________________________________________________________
Preferência de Data/Horário: _____________________________________
Horário: todos os dias, 10h às 18h, duração máxima de 1 hora.
(as vagas de apresentação serão atribuídas mediante disponibilidade horária)

Preferências de Localização _______________________________________

□ Rent de Box/Stand (+200€)
Designação para lettering (no caso Box/Stand Rent):

(esta designação será colocada no lettering do stand e está limitada a 20 caracteres)

□ Speed Meeting (incluído no pacote)
Extras

□ Promotores (50€ + IVA por promotor durante os 3 dias)
Quantidade: □ 1 □ 2

□ Rent Promotores (150€ + IVA por promotor durante os 3 dias)
Quantidade: □ 1 □ 2

Nº Ficha

Cursos de Interesse
Tabela 1 – Ver anexo 1 da proposta comercial. Assinalar com X os cursos de interesse pretendidos.

Licenciaturas
LENO

Mestrados
Integrados
MA

Mestrados
MBioNano

MEMat

LEE

MEAer

MBiotec

MEP

LEGM

MEAmb

MCR

METI

LEGI

MEBiol

MEAN

MISE

LEIC

MEBiom

MEE

MMA

LEMat

MEC

MEEst

MicroBio

LETI

MEEC

MEFarm

MPOT

LMAC

MEFT

MEGM

MQ

MEMec

MEGE

MSIDC

MEQ

MEGA

MSCIT

MEGI

MSIG

MEIC

MTBiom

MEIFT

MUOT

MEST

MPSR

Nº Ficha

Pagamentos relativos à inscrição

Total a pagar: ______________________

50% do valor total (a pagar no prazo máximo de 15 dias úteis após a
submissão da ficha de inscrição. O restante terá de ser liquidado até 21 dias úteis
antes do início da feira, no dia 8 de Maio de 2018.)

100% do valor total - Desconto 10% (a pagar no prazo máximo de 15
dias úteis após submissão da ficha de inscrição).

Dados necessários para pagamento:
NIB: 0035 0373 00010593230 92
IBAN: PT50 0035 0373 00010593230 92
BIC SWIFT: CGDIPTPL

Dados empresa responsável pela montagem/desmontagem:
Empresa ______________________________________________________________________
Nome(s) do(s) Funcionário(s) ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Matrícula das viaturas __________________________________________________________

Nota:
Aquando do envio da ficha de inscrição deverá ser enviado o logótipo (formato
png e vectorial) e um texto (máximo 1000 caracteres, em Português e Inglês) com
informação sobre a empresa.
Caso não sejam enviados os textos em ambas as línguas, a empresa não terá a
sua descrição nos meios de divulgação escritos na língua do texto em falta.

Nº Ficha

Termo de Compromisso
Eu, abaixo assinado ________________________________________________________
comprometo a Empresa _____________________________________________________ a
participar na 30ª Jobshop AEIST- Your Next Step a realizar no Instituto Superior
Técnico, respeitando o regulamento da mesma, enviando as informações solicitadas pela
organização para fins de divulgação e realizando o pagamento do montante total do(s)
pacote(s) seleccionado(s) dentro do tempo estipulado para tal.

Lisboa, ______ de ________________ de ________

Pela Empresa

_______________________________

Nº Ficha

