COMUNICADO DE IMPRENSA

Sanofi Portugal: Oportunidade para jovens talentos
- Talent Graduate Program procura candidatos para as áreas de Recursos Humanos,
Marketing e Sales Analyst

Lisboa, 20 de junho de 2017 – A Sanofi Portugal acaba de abrir as inscrições para a quarta
edição do Talent Graduate Program, um programa que tem como objetivo proporcionar
oportunidades a jovens recém-licenciados que queiram iniciar uma carreira numa das principais
companhias farmacêuticas a nível mundial. Até 19 de julho, os interessados podem inscrever-se
no site da Ray Human Capital, para preencher vagas nas áreas de Recursos Humanos, Marketing
e Sales Analyst.
“Tendo como máxima Be the driver of your career, o propósito deste programa é selecionar jovens
com alto potencial e perfis comportamentais diferenciados, que sejam ambiciosos, audaciosos,
tenham mobilidade internacional e interesse pela diversidade cultural e que estejam alinhados
com as atitudes que resultam em alta performance e que diferenciam as pessoas pelo mérito do
que produzem e trazem de resultados” afirma Eunice Antunes, Diretora de Recursos Humanos da
Sanofi Portugal.
O percurso do Talent Graduate Program é composto por duas etapas: a primeira corresponde a
um estágio de 12 meses, a tempo inteiro, numa das áreas de negócio da companhia e a segunda
corresponde a 12 meses de contrato de trabalho a termo, num projeto de rotação funcional por 2
ou 3 áreas da companhia, para que os participantes possam desenvolver uma visão global do
negócio na indústria farmacêutica.
Para participar, os candidatos deverão reunir os seguintes requisitos: serem recém-graduados
com mestrado (em Universidade/Curso que possibilite a realização de protocolos de estágios com
a empresa); ter um nível avançado de inglês e disponibilidade para viagens.

Sobre a Sanofi
A Sanofi, líder global de cuidados de saúde, investiga e desenvolve soluções terapêuticas focadas
nas necessidades dos doentes. A Sanofi está organizada em cinco unidades de negócio globais:
Diabetes e Cardiovascular, Medicinas Gerais e Mercados Emergentes, Sanofi Genzyme, Sanofi
Pasteur e Consumer Healthcare. A Sanofi está em bolsa em Paris (EURONEXT: SAN) e em Nova
Iorque (NYSE: SNY).

Declarações Prospetivas Sanofi
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, tal como definido na Private Securities Litigation
Reform Act de 1995, conforme última redação. As declarações prospectivas não constituem factos históricos. Estas
declarações incluem projeções financeiras e estimativas bem como as hipóteses sobre as quais assentam, declarações
sobre planos, objetivos, intenções e expetativas referentes a futuros resultados financeiros, acontecimentos, operações,
serviços, desenvolvimento de produtos e potencial e declarações relacionadas com o desempenho futuro. As
declarações prospectivas são geralmente identificadas por palavras como "esperar", "antecipar", "acreditar", "pretender",
"estimar", "planear" e expressões semelhantes. Apesar de a direção da Sanofi acreditar que as expetativas refletidas
nas declarações prospectivas são razoáveis, os investidores são alertados para o facto de que as informações e
declarações prospectivas estão sujeitas a numerosos riscos e incertezas, muitos dos quais difíceis de prever e
geralmente fora do controlo da Sanofi, o que pode implicar que os resultados e desenvolvimentos realizados variem
materialmente dos expressos, implícitos ou projetados nas informações e declarações prospectivas. Estes riscos e
incertezas incluem, entre outros, as incertezas inerentes à investigação e desenvolvimento, dados clínicos e análises
futuros, incluindo pós-comercialização, decisões tomadas pelas autoridades reguladoras, tais como a FDA ou a EMA,
relativamente a se e quando aprovam um determinado medicamento, dispositivo ou aplicação biológica que possa ser
submetida para um desses produtos candidatos, assim como as suas decisões relativamente à rotulagem e quaisquer
outros assuntos que possam afetar a disponibilidade ou potencial comercial desses candidatos, a ausência de garantia
de que os produtos candidatos, se aprovados, serão comercialmente bem-sucedidos, a aprovação futura e sucesso
comercial de alternativas terapêuticas, a capacidade do Grupo em beneficiar de oportunidades de crescimento externas,
tendências nas taxas de câmbio e taxas de juros prevalecentes, o impacto das políticas de contenção de custos e
alterações subsequentes, o número médio de ações em circulação bem como os discutidos ou identificadas em
documentos públicos depositados pela Sanofi junto das AMF e da SEC, incluindo os descritos nas secções "Fatores de
Risco" e "Nota de advertência relativamente a declarações prospectivas" do relatório anual no Formulário 20-F da
Sanofi para o ano findo a 31 de dezembro de 2016. Para além do obrigatório pela legislação aplicável, a Sanofi não
possui qualquer obrigação de atualizar ou rever as informações ou declarações prospectivas.
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