
Guia do Participante



Olá, participante!

Nós, da PUC Carreiras, estamos
muito animados com a chegada

de mais uma edição da 
Feira de Carreiras PUC Minas! 

Elaboramos esse breve manual
com o intuito de facilitar o seu 

acesso às informações
essenciais sobre a feira. 

Então, se liga nas próximas páginas!

Ah, e se houver alguma dúvida,
entre em contato conosco 

através dos canais de
comunicação da PUC Carreiras!



A Feira de Carreiras 
PUC Minas 2022 é um 
evento promovido pela 
PUC Carreiras e  
ocorrerá nos dias  
13 e 14 de setembro, 
com a apresentação de 
conteúdos de carreiras 
e divulgação de  
oportunidades de  
estágio e trainee.  

13 e 14
setembro

SOBRE O EVENTO

Nesse ano, a Feira de Carreiras  
será aberta ao público externo.  

Isso significa que todos aqueles que 
realizarem a inscrição no evento e 

participarem das palestras,  
terão direito ao certificado! 

Ficou interessado? 
Sincronize a sua agenda com a  

programação da Feira de Carreiras 
para não perder nenhuma atividade! 

https://www.even3.com.br/addtocalendar/?urlevent=feiradecarreiraspucminas22&calendar=google&tk=
https://www.even3.com.br/addtocalendar/?urlevent=feiradecarreiraspucminas22&calendar=google&tk=


oPara garantir que a sua inscrição seja realizada corre-
tamente e você tenha acesso ao certificado de participação 
de cada palestra/atividade do evento, siga as três etapas:

> Acesse o site abre.ai/feira2022

> Clique em REALIZAR INSCRIÇÃO 

> Escolha uma das modalidades de inscrição:
ALUNOS PUC MINAS ou PÚBLICO EXTERNO 

> Clique novamente em REALIZAR INSCRIÇÃO 

> Preencha o formulário corretamente e
com a maior riqueza de detalhes

> Clique em CONTINUAR 

> Clique em CONCLUIR INSCRIÇÃO

Após concluir a sua inscrição, você receberá um e-mail 
de confirmação no endereço de e-mail cadastrado.

Inscreva-se na 
Feira de Carreiras 01

PASSO A PASSO

http://abre.ai/feira2022


o
o

A PUC Carreiras utiliza a Even3 para gerenciar os even-
tos, emitir e enviar os Certificados de Participação.

> Se você é um novo usuário, é necessário se cadastrar 
na plataforma, informando o seu nome completo e e-mail e 
criando uma senha de acesso.  

> Caso você já tenha uma conta na Even3, faça login com 
seu e-mail e senha previamente cadastrados.

No dia da realização do evento, será necessário que 
você confirme sua presença, registrando sua participação 
na atividade que estiver ocorrendo naquele momento.

Para isso: 

> Acesse sua conta na plataforma Even3 

> Clique em MEUS EVENTOS 

> FEIRA DE CARREIRAS PUC MINAS 2022 

> INSCREVER EM ATIVIDADES 

> REALIZAR INSCRIÇÃO 

> FINALIZAR COMPRA

Cadastre-se na
plataforma Even3

Registre sua 
presença nas palestras

02

03



IMPORTANTE!

As palestras serão transmitidas pelo canal  
da PUC Carreiras no YouTube, mas para que sua  
presença seja registrada e o seu certificado seja  
emitido, é essencial que você faça o cadastro na  
palestra escolhida dentro da área de eventos da Even3.

 
São 14 palestras na programação da Feira e cada 

uma delas terá um link para transmissão no YouTube. 
Você pode clicar em RECEBER NOTIFICAÇÕES em cada 
uma das palestras que for de seu interesse, para  
receber um aviso assim que a atividade começar! 

Você pode participar de quantas palestras  
quiser e, inclusive, poderá rever todas elas no  
YouTube, mas só receberá o certificado daquelas  
que se inscrever durante a realização. 

A equipe da PUC Carreiras informará o momento  
exato em que o formulário estará disponível na  
plataforma Even3. 

O formulário será fechado alguns minutos após  
o encerramento da palestra, e não será mais  
possível registrar sua presença na atividade. 

http://youtube.com/PUCCarreiras
http://youtube.com/PUCCarreiras
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PROGRAMAÇÃO

13 de setembro

14 de setembro

https://youtu.be/H4RoNX-GNGY
https://youtu.be/kJ35Z36rul4
https://youtu.be/bT3OhHK1rmc
https://youtu.be/OMHUOYekkvQ
https://youtu.be/tcmC3akp_Lo
https://youtu.be/rPKqEwTTEVo
https://youtu.be/lNw35Z7SAlM
https://youtu.be/jadre10lG9I
https://youtu.be/gKjVOHK08eI
https://youtu.be/s3XRRtyMIpY
https://youtu.be/J7W3yk4uxFM
https://youtu.be/4ZCkS4gOZ2w
https://youtu.be/qHSayejOcJE
https://youtu.be/BxHrZtldt_8


Todas as oportunidades apresentadas na Feira de 
Carreiras serão divulgadas na Plataforma PUC Carreiras. 
São milhares de vagas abertas em diversas áreas do 
mercado!

Para ter acesso a plataforma, você pode seguir dois  
caminhos:

> O primeiro é acessando o site da PUC Carreiras e  
clicando em ACESSOS RÁPIDOS e, em seguida clicando 
no botão SOU ALUNO OU EGRESSO PUC MINAS. QUERO 
PESQUISAR VAGAS. 

> O segundo modo é o acesso pelo SGA. Após o 
login, clique na aba superior PUC CARREIRAS e  
depois em SERVIÇOS DE CARREIRAS/VAGAS. 

A plataforma PUC Carreiras, além de ser o  
Portal de Oportunidades da PUC Minas, oferece  
várias ferramentas de desenvolvimento de  
carreiras. 

Acesse e fique por dentro das novidades! 

PLATAFORMA PUC CARREIRAS

http://carreiras.pucminas.br
https://www.pucminas.br/sgaalunos


FICOU INTERESSADO?

PARTICIPE!

abre.ai/feira2022

Contatos:
puccarreiras@pucminas.br 

(31) 3319-4589 

http://abre.ai/feira2022
mailto:puccarreiras%40pucminas.br%20%20?subject=
https://www.linkedin.com/showcase/puc-carreiras/
https://www.facebook.com/PUC-Carreiras-101868091516465
http://instagram.com/puccarreiras
https://youtube.com/PUCCarreiras

