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O NAE

MENSAGEM DO
PRESIDENTE

OS NOSSOS
DEPARTAMENTOS

O PROCESSO DE
RECRUTAMENTO

VEM CONHECER-NOS!
Núcleo de Alunos de Economia

O CANDIDATO 





O Núcleo de Alunos de
Economia do ISCTE foi

fundado em 1998 e desde
então representa todos os
alunos dos vários ciclos de
estudo desta instituição. O

nosso propósito é
contribuir para uma forte
integração e expansão de

horizontes dos nossos
alunos.



Organizamos várias
atividades num contexto

extracurricular que
permitem aos alunos

divertirem-se e
conhecerem-se melhor

assim como, aprofundar a
sua ligação ao mercado

de trabalho e a uma visão
mais plural da ciência

económica.



O Núcleo de Alunos de Economia encara como maior
responsabilidade a representação dos estudantes, por forma a
que tenham uma voz quer no que diz respeito ao seu percurso
académico, quer no que diz respeito ao âmbito extra-curricular e
recreativo. Assim, o nosso plano de ação divide-se
essencialmente em duas vertentes: organização de atividades
que permitam ao estudante complementar as competências
adquiridas no curso e dinamização de eventos que fomentem a
integração e o companheirismo. 

A NOSSA MISSÃO



“O NAE é uma organização DE alunos PARA alunos que
conta já com mais de 20 anos de história. Seja através da
aproximação ao mercado de trabalho, da promoção do
debate de ideias ou da organização de convívios, estamos
comprometidos a acrescentar o máximo de valor à
experiência académica de todos os estudantes que
representamos. Proporcionamos a todos os futuros
economistas do ISCTE um ambiente dinâmico, amigável e
divertido, onde a integração dos estudantes é um pilar
fundamental.”
                                          Vasco Calixto

 
 

MENSAGEM DO PRESIDENTE



READ

RESEARCH

RECURSOS 
HUMANOS

OS NOSSOS DEPARTAMENTOS
Núcleo de Alunos de Economia

MARKETING

ACADÉMICO E
CULTURAL

RECREATIVO E
DESPORTIVO



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Responsável pelo processo de recrutamento e seleção e por manter a eficiência de toda a estrutura interna, passando
pela parte de gestão de expectativas, de comunicação interna e de implementação da cultura organizacional. 



DEPARTAMENTO  RECREATIVO E DESPORTIVO 
Tem como principal objetivo proporcionar momentos de lazer, integração, confraternização e união direcionados a todos
os estudantes de Economia do ISCTE. E ainda, atividades ligadas ao desporto, promovendo assim o bem-estar desses
mesmos estudantes. 



DEPARTAMENTO  ACADÉMICO E CULTURAL 
Procura interligar conhecimentos académicos lecionados no Currículo da licenciatura com a
prática e a realidade profissional através de conexões e eventos com profissionais experientes. 



DEPARTAMENTO  DE MARKETING 
Encarrega-se da realização e planificação da comunicação de todos os eventos, assegurando que os alunos de
Economia tenham acesso a toda a informação necessária à participação nas atividades. 



A NOSSA DIREÇÃO



DINÂMICA DE
GRUPO

ENTREVISTA
TELEFÓNICA

O NOSSO RECRUTAMENTO
JUNTA-TE À NOSSA EQUIPA!

ENTREVISTA 
FINAL
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Núcleo de Alunos de Economia 

Consiste num primeiro contacto com o candidato onde são

realizadas perguntas simples e diretas com o objetivo de

conhecer melhor as suas motivações.

ENTREVISTA TELEFÓNICA

Processo no qual os  candidatos resolvem atividades em grupos de

trabalho e consiste em dinâmicas que os colocam em ambientes fora

da zona de conforto. 

DINÂMICA DE GRUPO

Última fase do recrutamento em que os candidatos terão uma entrevista individual

mais específica ao departamento ao qual se candidataram. 

ENTREVISTA FINAL

O NOSSO RECRUTAMENTO



FLEXIBILIDADE
 

GESTÃO DE TEMPO 
 

ESPÍRITO DE EQUIPA
 

ESPÍRITO CRÍTICO 
 

O QUE VALORIZAMOS NUM CANDIDATO? 
 
 PROATIVIDADE

 

COMUNICAÇÃO
 

RESILIÊNCIA
 

RESPONSABILIDADE
 



@naeiscte

facebook.com/naeiscte

NAE Iscte

nae@iscte-iul.pt

JOIN THE TEAM!

OS NOSSOS CONTACTOS:

#3ANOSADARTUDO


