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Create value with public 

funding 

Estágios Profissionais e Contrato Emprego: 
Apresentação de candidaturas em 2019 

 
Foi publicado, no sítio do IEFP, o novo calendário para apresentação de 
candidaturas às medidas Estágios Profissionais e Contrato Emprego, que 

visam promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a 
reconversão profissional de desempregados.  
 
Estágios Profissionais - Calendário de candidaturas para 2019 
 

 1.º Período - 1 de fevereiro a 4 de março de 2019 

 2.º Período - 2 de maio a 3 de junho de 2019  

 3.º Período - 2 de setembro a 2 de outubro de 2019 
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Contrato Emprego - Calendário de candidaturas para 2019 
 

 1.º Período - 4 de março a 4 de abril de 2019   

 2.º Período - 3 de junho a 3 de julho de 2019  

 3.º Período - 1 de outubro a 4 de novembro de 2019 

 

Para mais detalhes, consulte o sítio do IEFP - Estágios Profissionais e Contrato Emprego. 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200  
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