
 
ESCOLAS ASSOCIADAS 

ESIC Internacional convida a Comunidade e Empresas  

para a 6.ª Feira de Negócios e Empregos 2018 

  

Gratuito e aberto ao público, o evento acontece no dia 4 de outubro e conta com palestras, oficinas, 

rodadas de negócios e empresas de RH recrutando talentos. 

A participação é gratuita, mediante inscrição antecipada até o dia 30 de setembro 

  

No dia 4 de outubro, das 16h às 22h, acontece a sexta edição da Feira de Negócios, Empregos e 

Estágios da ESIC Business & Marketing School. O evento, realizado no campus da instituição (Rua 

Padre Dehon, 814 - Hauer - Curitiba), é direcionado para pessoas que buscam oportunidades de 

inserção e recolocação no mercado de trabalho, qualificação ou mesmo networking, e oferece 

atividades gratuitas para os participantes. No ano passado, foram mais de 80 empresas 

comercializando produtos e serviços, inclusive as empresas de RH captando currículos para possíveis 

oportunidades. 

 

A instituição está com inscrições abertas para pessoas e empresas que desejam participar da feira. 

Empresários apresentam seus produtos e serviços, além de fazer muito networking. O público terá a 

oportunidade de conhecer essas empresas que atuam em diversos segmentos, participar de oficinas, 

palestras e rodadas de negócios. Empresas de RH participam do evento com o objetivo de criar um 

banco de dados com o currículo dos candidatos para possíveis oportunidades no mercado de trabalho. 

 

Uma das palestras já confirmadas para o dia da Feira: “Habilidades essenciais que você deve 

desenvolver para alcançar o sucesso”, com o coach, consultor e palestrante Paulo Machado. O autor do 

livro “O Verdadeiro Sucesso – 10 Princípios para transformar sua vida agora mesmo” irá mostrar como 

definir suas metas de vida, identificar os pontos fortes, traçar metas claras e como ter foco para 

conquistar essas metas. Formado em Comunicação Social – Jornalismo, Machado é especialista em 

Comunicação Empresarial e  Marketing, e formação pela Sociedade Brasileira de Coaching. A palestra 

acontece às 20h30, e a entrada é um quilo de alimento não perecível para doação. 

 

A Feira de Negócios, Empregos e Estágios oferece ainda para os visitantes opções de alimentação com 

foods trucks para todos os gostos. As empresas interessadas podem se inscrever gratuitamente pelo 

site: pages.esic.br/feira-empresas - E os participantes interessados através desse link: 

pages.esic.br/feira-esic 

 

SERVIÇO: 
6.ª Feira de Negócios, Empregos e Estágios – participação gratuita 
Data: 4 de outubro de 2018 
Horário:  das 16h às 22h 
Local: ESIC Business & Marketing School - Faculdade Internacional 
Endereço: R. Padre Dehon, 814 - Hauer, Curitiba - PR. 
Mais informações: www.esic.br ou pelo telefone 0800 41 3742 
 

Fonte: Assessoria de Imprensa  
Data: 11/09/2018 


