
	

 
 
 
 

ESTAMOS À PROCURA DE ALGUÉM UNLIMITED! 
 
Se andas à procura de uma experiência normal, foge, porque isto não é para ti. 
 
O projeto Unlimited Future (dos mesmos inspiradores do Inspiring Future) está a crescer sem limites e com 
espaço para proporcionar a algum aventureiro o ano da sua vida! 
 
VAGA: Voluntariado ou estágio (podendo ser curricular integrado no curso) 
DURAÇÃO: Outubro de 2017 a julho de 2018 
PARA QUEM: Estudante universitário/de curso profissional com horário flexível a definir com a equipa (ex: aluno 
a terminar poucas cadeiras ou a tese, a precisar de local de estágio curricular, ou só porque tem tempo e vontade 
de fazer coisas). Somos abertos a todas as áreas curriculares desde que cumpra com requisitos a baixo. 
ONDE: Porto 
 
O QUE PRETENDEMOS DE TI? 

Que tenhas interesse em: gestão de projetos, educação, estabelecimento de parcerias (empresas, 
instituições públicas, associações...), organização de eventos, logística e comunicação, planeamento de reuniões, 
formação de competências a público juvenil/universitário (este último não é requisito obrigatório); 

Que sejas bem disposto/a, de sorriso na cara e de bem com a vida. Não gostamos de gente apagada; 
Que sejas bom comunicador/a, com opinião própria e que tenhamos vontade de falar contigo e não ficar 

em silêncio depois de 1 minuto de conversa; 
Queremos que penses mais em soluções do que nos problemas e que estejas preparado/a para 

imprevistos. Choninhas não é bem a nossa cena; 
Que seja importante para ti trabalhar em equipa. Para nós, juntos é sempre melhor. Somos uma família 

que cuida um dos outros e que trabalha para uma boa comunicação e para o crescimento dos projetos em 
conjunto. 
 
O QUE PODES ESPERAR DE NÓS? 

 
Um acompanhamento personalizado aos teus objetivos pessoais que queres alcançar com este desafio. Se 

queres crescer, nós ajudamos! Se estás aqui só porque sim, podes ir dar uma volta! 
Uma equipa multifacetada (tanto nos vais ver a montar projetos megalómanos de raiz, como a acartar 

caixas), dinâmica, otimista, que pensa completamente fora da norma; 
Um ambiente de aprendizagem constante porque temos muitos objetivos a alcançar e vários projetos 

planeados (e outros que surgem pelo caminho); 
Uma cultura informal: são permitidas havaianas no escritório, há quem jogue PES e dizemos asneiras 

como terapia anti-stress; 
Vais conhecer imensa gente interessante (outras menos mas enfim :p ) pela quantidade de parcerias que 

temos que estabelecer por ano; 
Vais integrar o nosso plano de formação interna e poder aprender com a nossa equipa; 
Se isto encaixa contigo, vai haver divertimento garantido!  

 
Envia currículo (máximo 1 página) e carta de motivação para diogo@inspiring.pt e filipa@inspiring.pt até ao dia 22 
de setembro. 
	

RECRUTAMENTO UNLIMITED FUTURE  
PORTO 
	


