
 

 

A Freguesia da Guarda colocou ao dispor dos seus fregueses, o Gabinete de Inserção Profissional (GIP), que 

tem como objetivo apoiar os jovens e adultos desempregados na definição, desenvolvimento e concretização 

do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, atuando em estreita articulação com o 

Centro de Emprego da Guarda – Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

No dia 24 de outubro realizou-se uma Sessão de Esclarecimento, nas instalações da sede deliberativa da 

Freguesia da Guarda, na Guarda-Gare, para uma dezena de representantes das Juntas de Freguesia do 

Concelho da Guarda pois foi o público-alvo deste primeiro encontro. 

Estiveram presentes o Diretor do IEFP/Guarda, Américo Paulino, a técnica responsável do IEFP pelo programa 

dos GIP’s, Lurdes Monteiro e ainda o técnico também do IEFP/Guarda responsável pela formação Telmo 

Monteiro. Nesta sessão estiveram também a Senhora Vereadora Cecília Amaro e o Presidente da Assembleia 

de Freguesia.  

Ao longo deste último trimestre foram convocados diversos utentes com o objetivo de informação da abertura 

deste serviço/programa do IEFP, análise do Plano Pessoal de Emprego dos desempregados inscritos e 

divulgação dos cursos disponibilizados e com inscrições abertas até ao final deste ano.  

Passaram pelo GIP cerca de 250 pessoas para procura de emprego, inscrição e apresentação a ofertas, pedidos 

de declarações de inscrição para emprego e recolha de outras informações bem como a inscrição para ações 

de formação profissional. 

Foi também enviada informação complementar para as associações da freguesia e para as juntas de freguesia 

do concelho. 

Deixamos igualmente o conjunto de folhetos informativos distribuídos e desenvolvemos igualmente a 

presença no site e Facebook da Freguesia da Guarda. 



Está desempregado? 

Quer aumentar as suas competências? 

Quer mudar de atividade profissional? 

Quer contratar para a sua empresa? 

   Ce tro Social e Cultural de S. Miguel a Guarda-Gare 

   Telefo e: à à à| à à à 

   E ail: gip@f eguesiadagua da.pt 
 

   Horário de Funcionamento: h - h àeà h - h  

 

• I fo açãoàp oissio alàpa aàjove sàeàadultosàààà

dese p egados 

• ápoioà aàp o u aàaivaàdeàe p ego 

• I fo açãoàso eàofe tasàdeàe p ego,à edidasà

deàe p egoà e p ee dedo is o,ààest gios,ààààà

e p ego-i se ção àouàfo ação 

• Es la e i e toàso eàp og a asàespe íi osàdeà

fo açãoàouàe p ego 

 

• I fo açãoàeàsu issãoàdeà a didatu asàaà edidasà

eàapoiosà à o t ataçãoàp o ovidosàpeloàIEFPà

est giosàp oissio ais,àCo t atosàE p ego-I se ção,à

i se çãoàdeà idadãosà o àdei i ia,àet .  

• Divulgaçãoàdasàofe tasàdeàe p egoàouàest giosà 

• E a i ha e toàouàp -seleçãoàdeà a didatos 

• á o pa ha e toàpós- olo ação,àse p eà ueààààà

e ess ioà 

UTENTES: ENTIDADES: 



Gabinete de Inserção Profissional da Guarda 
 

Centro Social e Cultural de S. Miguel, Avenida da Igreja s/n, Guarda-Gare 

Telefone: 271 239 563 | 969 511 862 Email: gip@freguesiadaguarda.pt 



O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Guarda é um projeto que tem como objetivo apoiar 

jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção/

reinserção no mercado de trabalho. 
 

Funciona em estreita articulação com o Centro de Emprego da Guarda – Instituto de Emprego 

e Formação Profissional (IEFP) prestando gratuitamente os seguintes serviços: 

 

 

Aos desempregados: 
 

 Informação profissional para jovens e adultos desempregados; 

 Apoio à procura ativa de emprego (elaboração de currículo, candidatura a ofertas de empre-

go, registos on-line, preparação para entrevistas de emprego, etc.); 

 Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou reinserção 

profissional; 

 Captação de ofertas de entidades empregadoras; 

 Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação; 

 Encaminhamento para ofertas de qualificação; 

 Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e empre-

endedorismo; 

 Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na for-

mação profissional no espaço europeu; 

 Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou atividades em regime de 

voluntariado, que facilitem a inserção no mercado de trabalho; 

 Outras atividades consideradas necessárias aos desempregados inscritos nos Centros de 

Emprego. 

 

 

Às Entidades Empregadoras: 
 

 Atendimento aos empresários que pretendam comunicar ofertas de emprego e conhecer os 

apoios à contratação; 

 Divulgação das ofertas de emprego ou estágio oferecidas pelas empresas e instituições da 

região; 

 Encaminhamento ou pré-seleção de candidatos cujo perfil se adequa ao pretendido pela 

empresa, em colaboração com o IEFP; 

 Informação e apoio relativo a medidas e apoios à contratação promovidos pelo IEFP 

(estágios profissionais, Contratos Emprego-Inserção, inserção de cidadãos com deficiência, 

entre outros). 

 Acompanhamento pós-colocação, sempre que necessário. 


