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 6 de julho de 2016 –  Adecco Open Day: ação de recrutamento em vários pontos do país. 

Para mais informações, consultar: http://www.adecco.pt/todas-as-noticias/open-day/  

 

 16 e 23 de Julho de 2016 - 12ª edição de Curso Básico de Programação Neurolinguística. 

Esclarecimentos e mais informações: silvia.soares@knowhow.pt ou 

http://www.knowhow.pt/pt/noticias/curso-basico-de-pnl--nova-accao-julho-de-2016 

 

 25 julho a 23 de agosto de 2016: 2ª fase de candidaturas do Curso de Mestrado e 

Especialização em Medicina Tradicional Chinesa (MTC) do Instituto de Ciências 

Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS) no Porto. Mais informações: 

https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2016&pv_origem=CAND&p

v_tipo_cur_sigla=E&pv_curso_id=1286  

 

 14 – 15 outubro de 2016: I Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional em Beja. Mais 

informações e ficha de inscrição:  http://cibericotocupacional.wix.com/cibericoto 

 

 26 – 27 de setembro de 2016: a EURASHE promove o seminário “Applied RDI –making 

innovation happen!”, em Sevilha.  

Mais informações: http://www.eurashe.eu/events/seminars/rdi-seville-2016/~ 

Inscrições: http://www.eurashe.eu/events/seminars/rdi-seville-2016/register/ 

 

 Sondagem UNIVERSIA: “O que é que os Millennials mais valorizam num posto de 

trabalho?". 

Para participação aceder: http://www1.trabajando.cl/opinion.cfm?aniid=1612  

 

 1 – 2 de setembro de 2016: “EMBO Young Scientists Forum” 

Inscrições: http://events.embo.org/16-eysf/ 

Mais informações: http://events.embo.org/16-eysf/ 

 

 Questionário de dissertação da estudante Tatiana Alshevskaya, do 2º ano do International 

Business Master da Bielorrússia, que visa comparação de informação dos dois países, no 

tema “The impact of the perceived value of an ad on the consumers’ attitude towards the brand 

image and their behavioral responses.” 

Para preencher o questionário (em português): https://goo.gl/OS71pU 
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 23 de setembro de 2016: “Seminário Internacional - Acolhimento Familiar na Europa: 

resultados e evidências”, promovido pelo InED – Centro de Investigação e Inovação em 

Educação. 

Inscrição (gratuita mas obrigatória) e programa: http://seminario.ese.ipp.pt/inscricao.html 

 

 

 

  Protocolo de cooperação entre IPLeiria/ESSLei e a Associação Artelemniscata 

 

 Protocolo de Cooperação entre o IPLeiria e a União das Misericórdias Portuguesas 

http://seminario.ese.ipp.pt/inscricao.html

