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Estágios Profissionais, Contrato Emprego e 
Contrato-Geração: Apresentação de 
candidaturas 

 
Foi publicado, no sítio do IEFP, o novo calendário para apresentação de 
candidaturas à Medida de Estágios Profissionais, que visa promover a 
inserção de jovens no mercado de trabalho.  

 

Foram, de igual modo, publicados os calendários relativamente às Medidas 
Contrato Emprego e Contrato-Geração, as quais visam a celebração de 
contratos de trabalho (sem termo ou a termo certo) com desempregados e 
a celebração de contratos de trabalho (sem termo) de jovens à procura do 
primeiro emprego e de desempregados de longa ou muito longa duração, 
respetivamente. 

 
Estágios Profissionais - Calendário de candidaturas  
 

 1.º Período - 2 de março a 30 de junho de 2020;   

 2.º Período - 1 de setembro a 15 de dezembro de 2020. 

 
 

Contrato Emprego e Contrato- Geração - Calendário de candidaturas  

 

 1.º Período - 2 de março a 30 de junho de 2020;   

 2.º Período - 1 de setembro a 15 de dezembro de 2020. 
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Medidas de Apoio ao 
Emprego – Estágios 
Profissionais, Contrato 
Emprego e Contrato-
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Para mais detalhes, consulte o sítio do IEFP - Estágios Profissionais e Contrato Emprego e Contrato-Geração. 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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