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Seminário  
Empregabilidade e Dinâmicas de Procura de Emprego  24 de maio | 14h30 – 16h30 
 
 
Destinatários 

 Animadores e outros técnicos dos Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) 

 Dirigentes e técnicos dos Serviços de Emprego do IEFP 

 Gestores, quadros e especialistas de empresas 

 Quadros e técnicos de organizações  

 Formadores, professores e outros profissionais de educação e formação 

 Formandos e alunos das diversas áreas de formação 

 Público em geral  
 
Objetivos 

 Identificar a importância dos temas empregabilidade e procura de emprego na atividade do Serviço Público de 
Emprego 

 Identificar as modalidades de intervenção no processo de ajuda à procura de emprego 

 Reconhecer a relação entre a empregabilidade e o processo de procura de emprego  
 
Programa  
 

14h00 Receção aos participantes 
  

14h30 
Mensagem de boas vindas 

  António Alberto Costa | Delegado Regional do Centro, IEFP 
  

14h10 
- 

16h00 

 Cláudia Fernandes | Branch Manager da Randstad de Ovar 

 Nuno Ricardo | Coordenador Área FOCO - Formação e Competências da ANJE - Associação Nacional 
de Jovens Empresários 

 Luís Guerrinha | Formador  

 António Alberto Costa | Delegado Regional do Centro, IEFP 
  

16h00 Debate aberto aos participantes 
  

16h30 Visita guiada ao espaço da competição 
  
 
 

Mais informação em worldskillsportugal.iefp.pt ou pelo e-mail wsp@iefp.pt  

Clique aqui para 
se inscrever! 

https://docs.google.com/forms/d/1ALnYM-iwXGFnwAtqNi8MY3DgiNKeBH3aYpevq86dkVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ALnYM-iwXGFnwAtqNi8MY3DgiNKeBH3aYpevq86dkVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ALnYM-iwXGFnwAtqNi8MY3DgiNKeBH3aYpevq86dkVA/viewform
https://worldskillsportugal.iefp.pt/o-que-fazemos/campeonato-nacional/ciclo-de-seminarios-melhorar-o-mundo-com-o-poder-das-competencias/
mailto:wsp@iefp.pt
https://docs.google.com/forms/d/1ALnYM-iwXGFnwAtqNi8MY3DgiNKeBH3aYpevq86dkVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ALnYM-iwXGFnwAtqNi8MY3DgiNKeBH3aYpevq86dkVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ALnYM-iwXGFnwAtqNi8MY3DgiNKeBH3aYpevq86dkVA/viewform

