
CARTA
PARCERIA 2020
(TALENTO ON-LINE)  



Uma entidade fundada por
alunos da UNICAMP com 15 anos
de experiência, cuja a missão é
fazer a ponte entre o mercado e
os estudantes por meio de
eventos como palestras,
workshops, visitas técnicas e
cursos profissionalizantes.

Quem somos?



A Covid-19 não vai
 nos parar

Acreditamos que, na situação
atual, temos que estar mais
unidos e presentes para os
nossos colaboradores, mesmo
remotamente.



O que é a feira Talento?

É uma das maiores feiras de
recrutamento do estado de São Paulo
e sua maior chance de se conectar
com jovens talentos de diversas
universidades paulistas.



Reconhecida como a maior feira de
recrutamento do interior de São
Paulo, já é a terceira edição
realizada pelo MTE, contabilizando
21 edições de história da 
 TALENTO 





Como será a 

Talento on-line?

Nesse momento de distanciamento nos
faremos mais próximos.

A feira acontecerá na terceira semana de
setembro, com duração de 5 dias, através
de uma plataforma on-line.



Atividades 

Via vídeo conferência.   
Número de visitantes simultâneos limitado.  
2h de duração.    
Horários estratégicos.    
Quantidade de salas: à critério da
empresa.    

BATE PAPO    

Via vídeo conferência.    
Palestras com tema a ser escolhido pela
empresa.    
Mesas redondas com interação com o público.    
Palestras de até 1h com público ilimitado.    
Mesas Redondas de até 1h com público
limitado.    
Acesso aos dados dos participantes.    

PALESTRAS/MESA REDONDA    

Maior proximidade com candidatos interessados em
estágio.    
Os candidatos receberão uma breve descrição da
empresa/vaga.   
Dividido em 2 Etapas:    

1° Etapa: Inscrição com cadastro de currículo e
realização dos testes: lógica e inglês.    
2° Etapa: Pitch  de até 3min na forma de vídeo.    

Seleção dos candidatos para a 2° etapa de acordo
com o perfil desejado pela empresa.   

PROCESSO SELETIVO       



Vantagens 
para sua empresa

Exposição da sua marca a alunos da melhor
universidade da América Latina, além de
estudantes de outras instituições de ensino
de ponta.

É sua chance de se conectar ao
conhecimento de jovens universitários.



Vantagens para
 sua empresa

Contato com
estudantes de todo o
estado de São Paulo.

Divulgação, no nosso
site, do Processo
Seletivo da sua

empresa.

Acesso ao mailing da
feira.



>> 965 das Engenharias
>> 461 das Ciências Sociais
>> 342 das Ciências Naturais
>> 361 das Ciências Formais
>> 163 da Saúde
>> 90,7% são graduandos

Nosso Público 

Em 2019,
presencialmente,
foram 2495 estudantes!

85,2% são da
UNICAMP, UNESP,

PUCCAMP, USP

84,1% Inglês
intermediário ou

avançado

74,7% Excel
intermediário ou

avançado

61,4% Tem entre 19
e 23 anos



+ 5700 estudantes impactados.
+ 30 universidades/faculdades
impactadas.
+ 70 empresas impactadas.

80% dos inscritos no processo seletivo
vieram à Talento. 
62, 5% desses foram aprovados.

Resultados 

Nos últimos 2 anos...



Parceiros 2018/2019



Agradecemos 
a atenção! 


