
Conferência “Universidade & Empreendedorismo”

A BTOC Madeira em parceria com o ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas, realizou uma Conferência: 
“Universidade e Empreendedorismo”, no dia 23 de julho, no auditório do ISAL.
Contamos com os seguintes oradores:
Sancha de Campanella

Assinatura do Protocolo!

No dia 21 de julho de 2015, foi assinado o protocolo entre o ISAL e o Sindicato dos trabalhadores do Grupo Caixa Geral
de Depósitos.
O protocolo tem como objetivo estabelecer parcerias relevantes para ambas as partes, colmatando as necessidades
formativas dos profissionais em diversas áreas concedendo benefícios.

ISAL no Jornal da Madeira!

No passado dia 20 de Julho de 2015, o ISAL saiu em destaque no jornal da madeira.
A noticia faz referência às vagas que o ISAL disponibiliza para o ano letivo de 2015/2016 para os cursos de Licenciatura
em “Turismo”, em “Gestão de Empresas”, e em “Organização e Gestão Hoteleira”.
Destacam-se também as elevadas taxas de empregabilidade dos cursos ISAL.

ISAL | O teu FUTURO na Madeira!
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Sancha de Campanella
Élvio Camacho
Ricardo Oliveira
António Soares
João Nunes

Sessão de esclarecimento!

O ISAL participou no dia 23 de julho, em varias sessões de divulgação da nossa oferta formativa no Instituto de
Emprego da Madeira!


