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A Rutura de Paradigmas
na Gestão das Pessoas
PAINÉIS

• Robótica e Inteligência Artificial
• Pessoas e Competências

• Trabalho e Emprego
• Neurociência e Gestão

Inscreva-se já no site da APG

Estudo «Best Team Leaders»: candidaturas
estão abertas
Continuam a decorrer as inscrições para o estudo «Best Team Leaders» podendo as
empresas e os seus líderes inscrever-se para serem avaliados pelas suas equipas e
poderem vir a integrar o ranking nacional «Best Team Leaders».
O estudo, anteriormente denominado «Melhores
Gestores de Pessoas», está na sua sexta edição e tem
vindo a crescer no que diz respeito quer ao número
de inscrições, quer ao número de gestores que têm
conseguido atingir um lugar no referido ranking.
As inscrições para a edição de 2017 decorrem até dia 26 de agosto usufruindo os sócios
info
coletivos e efetivos da APG de 25% de desconto sobre a taxa de inscrição.

Homologado Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória
Foi publicado em Diário da República no passado dia 26 de julho, através do Despacho
n.º 6478/2017, o «Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória».
Este documento normativo vem definir o perfil de competências que se
pretende que os alunos apresentem no final do percurso escolar de
Perfil
dos alunos
lunos
12 anos, que lhes permita continuar a aprender ao longo da vida e
à saída da
escolaridade
colaridade
responder aos desafios do mundo atual, a par do desenvolvimento de
obrigatória
2017
competências do século XXI.
O «Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória» afirma-se, nestes
pressupostos, como documento de referência para a organização de todo
o sistema educativo, contribuindo para a convergência e a articulação das
decisões inerentes às várias dimensões do desenvolvimento curricular.
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Universidade Lusófona abre candidaturas
em Sociologia
A Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração da
Universidade Lusófona abriu as inscrições para o 1º ano da licenciatura
em Sociologia para o ano letivo de 2017-2018.
O curso tem por objetivo desenvolver competências e saberes
necessários ao desempenho das atividades profissionais de
sociólogo/a, nas áreas da organização, planeamento, intervenção social
e desenvolvimento, em empresas, ONG's e administração pública.
Na organização das unidades curriculares articula-se a teoria com a prática, através da
elaboração de trabalhos de reflexão crítica, diagnóstico de situações e procura de soluções,
fomentando a capacidade de agir, comunicar, inovar, empreender, e trabalhar em grupo.
Os sócios da APG ou os seus familidares que pretendam matricular-se usufruem de 20% de
info
desconto no valor das propinas.

INOV Contacto | Candidaturas a decorrer
Está a decorrer o prazo para submissão de candidaturas à 22.ª edição do Programa INOV
Contacto, para jovens até aos 29 anos e para entidades de acolhimento.
Esta iniciativa gerida pela aicep Global Parques, disponibiliza cerca de 250 estágios
remunerados (com bolsa e subsídio de estadia) que decorrem em qualquer parte do mundo,
pelo período de seis meses, numa entidade ou empresa
selecionadas atendendo ao seu interesse e mérito nacional ou
internacional.
Para os candidatos a estagiários, as candidaturas estão abertas
até 15 de setembro enquanto que para as entidades de
acolhimento as candidaturas prolongam-se até ao final do mês
de setembro.
Podem candidatar-se jovens até aos 29 anos de idade, que não estejam a trabalhar nem a
estudar à data do estágio, com formação superior; domínio do inglês; motivação para
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desenvolver uma carreira internacional e disponibilidade para viver no exterior.

RHmais procura 200 profissionais para Lisboa e Porto
A RHmais abriu 200 vagas de emprego em Lisboa e Porto nas áreas das telecomunicações,
entretenimento, saúde e seguros.
Promover produtos ou serviços, reter clientes, esclarecer dúvidas ou solucionar questões são
os objetivos do contacto telefónico, variando os requisitos em
função da atividade específica.
De um modo geral, é pedido gosto e aptidão pelo contacto com o
cliente e boa capacidade comunicativa, essenciais à prestação de
um serviço de excelência e de acompanhamento contínuo.
Ser a voz e o primeiro ponto de contacto das organizações que representam é a grande
missão dos colaboradores destas atividades.
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Para mais informações e candidaturas consulte a página da RHmais.

Comissão Europeia cria a EPALE
A EPALE - Plataforma Eletrónica para a Educação de Adultos, é uma iniciativa da Comissão
Europeia (Direção-Geral da Educação, da Juventude, do Desporto e da Cultura), representada
em Portugal pela ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, e
que recebe agora um impulso no nosso país com a indigitação de
oito embaixadores nacionais.
A APG, através do seu associado Etelberto Costa, foi convidada pela
ANQEP para ser um dos embaixadores em Portugal da EPALE.
A sessão de apresentação dos embaixadores e das iniciativas por
eles desenvolvidas está agendada para 8 de setembro, data que se
celebra o Dia Mundial da Alfabetização sendo que setembro é
também o mês que a EPALE dedica à literacia.
A atividade de embaixador da EPALE envolve a promoção da plataforma, o recrutamento e a
promoção da participação ativa dos seus utilizadores, bem como a contribuição para os
conteúdos da plataforma e a animação de comunidades online e secções interativas/sociais
desta iniciativa.
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Lisboa vai receber a Leadership Summit Lisbon 2017
É já no próximo dia 26 de setembro que se realiza no Centro de Congressos de Lisboa a
primeira edição da Leadership Summit Lisbon.
Inspirada em Davos e com a assinatura “Where do we go from here?”, esta iniciativa, onde se
espera a presença de várias centenas de pessoas, pretende colocar Lisboa no centro do
debate sobre as tendências de futuro na liderança a nível mundial.
Durante o evento será apresentado o nº 1 da revista «Líder»,
publicação oficial do evento, que desenvolverá os temas discutidos
e preparará os conteúdos das edições seguintes.
A Leadership Summit Lisbon 2017 é uma iniciativa da Tema Central e do Hub português dos
Global Shapers do Forum Económico Mundial, com parceria institucional da CIP –
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Confederação Empresarial de Portugal e o apoio institucional da APG.
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