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O Ecoles Centrales Career Forum Brasil
organizarão neste ano em São Paulo
(Paris, 19 de maio de 2014) Após o sucesso adquirido do Job Fair Brasil na cidade de São Paulo em 2012 e Rio
de Janeiro em 2013, o Grupo das Ecoles Centrales em França (Paris, Lyon, Lille, Marselha e Nantes),
engenheiro escolas, organizarão neste ano a terceiro edição na cidade do São Paulo, sábado dia 24 de maio.
Uma centena de Centraliens que vivem atualmente no Brasil serão esperados. Eles serão colocados e em
contato com mais de uma dezena de representantes de empresas do mercado internacional.
Este forum de recrutamento permite as empresas localizadas no Brasil de encontrarem os estudantes
Centraliens brasileiros e franceses, bilingues e aumentamente qualificados, aos quais elas apresentarão
oportunidades de estágios e de ofertas de emprego. A jornada irá também propor aos participantes uma mesa
rendonda sobre a temática de carreiras internacionais e de oportunidades oferecidas aos perfis de ingenheiros
nos setores das indústrias e de serviços, que será seguida de um evento privado para o estabelecimento de
contatos profissionais.
Dentre as empresas presentes, contamos com BCG, CGG, Faurecia, Gemalto, Safran, Saint-Gobain, Valeo e

Vinci Energies.
Os centraliens participantes são todos estudantes ou duplamente diplomados de uma das cinco Ecoles
Centrales francesas e de uma das sete universidades brasileiras associadas : Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo – Escola Politécnica,
Universidade de São Paulo – São Carlos, Universidade Federal do Ceará.
Cada ano, cerca de vinte estudantes de ingenharia do Grupo viagem do Brasil, encontrarão empresas francesas
e universidades associadas à São Paulo e ao Rio de Janeiro. Desta forma, eles descubrirão pela primeira vez o
Brasil e poderão analisar a possibilidade de estudar e trabalhar no país. Desde a criação desta viagem, a procura
pelo intercâmbio acadêmico no Brasil tem crescido entre os estudantes. Em 2013, com mais de 150
mobilidades, o Grupo das Ecoles Centrales é o maior ator francês de intercâmbio de estudantes em engenharia
entre o França e o Brasil.

Ecoles Centrales Career Forum Brasil / sábado dia 24 de maio 2014, das 10h às 19h
Hotel Hôtel Pullman Sao Paulo Ibirapuera, rua Joinville 515, São Paulo
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