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Create value with public
funding
Medida "Estágios Profissionais" – Aviso de
abertura de candidaturas
No âmbito da Medida Estágios Profissionais (Estágios Profissionais e Prémio
ao Emprego), que visa apoiar a realização de estágios profissionais por
desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional
(“IEFP”), contribuindo, nomeadamente, para apoiar a inserção de jovens
no mercado de trabalho e a reconversão profissional de desempregados,
através de uma experiência prática em contexto de trabalho, e nos termos
do calendário de candidaturas aprovado pelo Conselho Diretivo do IEFP
para o ano de 2018, encontra-se atualmente em curso o terceiro período
de candidatura do ano de 2018.
Este período de candidatura decorre entre as 9h00 do dia 1 de setembro e
as 18h00 do dia 1 de outubro de 2018, nos termos do aviso de abertura
que se encontra disponível para consulta.
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Podem candidatar-se à medida, no Portal do IEFP, pessoas singulares e coletivas de natureza privada, com
ou sem fins lucrativos, sendo elegíveis projetos de estágio localizados no território de Portugal Continental.
Durante o período de candidatura em apreço, para além das candidaturas aos Estágios Profissionais,
podem ainda ser apresentados pedidos de concessão do Prémio ao Emprego, pela celebração de contrato
de trabalho sem termo com ex-estagiários da presente medida, bem como das medidas Estágios Emprego
(incluindo Estágios de Inserção) e Reativar, desde que cumpram as condições para a sua atribuição
previstas no regulamento.
Para mais detalhes, consultar o sítio do IEPF relativo aos Estágios.

Contactos
Para mais informações, por favor contacte:
Lisboa: +351 210 427 500
Porto: +351 225 439 200
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sua rede são entidades legais separadas e independentes. A DTTL (também referida como “Deloitte Global”) não presta serviços a
clientes. Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da DTTL e suas firmas membro consulte www.deloitte.com/pt/about
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