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Atividades
Ao longo dos meses de junho, julho e agosto tem sido desenvolvido, em articulação
com os serviços de emprego, um conjunto de atividades que visam potenciar as
oportunidades de integração no mercado de trabalho, bem como melhorar as
competências socioprofissionais dos cidadãos que recorrem aos serviços do GIP,
revelando-se um mecanismo de apoio para muitos cidadãos que residem na sua área
de abrangência/intervenção e não só. Nesse sentido, o GIP tem desenvolvido, entre
outras, as seguintes atividades:

 Encaminhamento de utentes para ações de formação, nomeadamente aquelas que
estão a ser dinamizadas pelo Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda;

 Encaminhamento de utentes para ofertas e medidas de emprego;
 Disponibilização de informação aos utentes acerca de ofertas de emprego e de oferta

formativa;
 Apoio aos utentes na utilização dos serviços online;
 Apoio na elaboração de currículos e cartas de apresentação;
 Atendimento de outros assuntos / necessidades.



Divulgação

 Na sua página do facebook (bem como na da Freguesia e
respetivo site), o GIP tem prosseguido com a divulgação de
ofertas de emprego, possibilidades de formação, bem como
outros assuntos de interesse para a inserção profissional de
todos os que têm essa necessidade.

 Adicionalmente, tem sido feita a divulgação das ofertas de
emprego disponíveis no concelho da Guarda através da
exposição das mesmas junto ao gabinete de atendimento do GIP,
na Sede Deliberativa da Freguesia da Guarda, em S. Miguel.

 Para além disso, têm sido realizados contactos diretos com
os utentes, para a divulgação de formações e ofertas de
emprego.

https://www.facebook.com/Gabinete-Inser%C3%A7%C3%A3o-Profissional-Guarda-104665514281836/?modal=admin_todo_tour
https://fg.secure.force.com/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000001NfaiUAC&t=0


Contactos com entidades 
empregadoras

Nos últimos meses, o GIP tem estabelecido contacto com algumas
entidades empregadoras no sentido de:

 Divulgar ofertas de emprego através da plataforma digital do
Gabinete;

 Divulgar ofertas de emprego, presencialmente, junto de
potenciais candidatos com perfil adequado para as mesmas;

 Realizar o encaminhamento de candidatos para as ofertas de
emprego através da realização de candidaturas às ofertas ou
envio de currículos.



Realização de Ações de Informação

Mensalmente, o GIP procede à realização de sessões de informação dirigidas,
fundamentalmente, a recém inscritos nos serviços de emprego, que abordem
questões como os direitos e deveres que essa inscrição envolve. Nas sessões
são esclarecidas todas as dúvidas que possam surgir, sendo ainda
apresentadas algumas medidas de apoio ao emprego existentes e das quais os
candidatos podem beneficiar.

Período Nº de sessões Participantes

Junho 5 54

Julho 3 35

Agosto 6 75



Divulgação e Dinamização de 
Formações

Foram planeados e dinamizados, nas instalações
da sede deliberativa da Junta de Freguesia da
Guarda em S. Miguel, dois módulos do Curso
Vida Ativa – Bordados, cujo planeamento e
encaminhamento de formandas, contou com a
colaboração do GIP. O curso contou com a
participação de 16 formandas.

O GIP prestou ainda apoio na divulgação e
encaminhamento de candidatos para as
formações dinamizadas no IEFP da Guarda,
especialmente para o Curso Vida Ativa - Literacia
Digital (desenvolvimento de cerca de 18 ações
nos meses de julho e junho). Nesse sentido, o GIP
dinamizou um grupo de sessões destinadas a essa
divulgação e encaminhamento.



Outras Atividades

 No mês de junho, o GIP colaborou na organização e realização de 3 sessões
de divulgações de ofertas existentes no mercado de trabalho,
nomeadamente no Exército Português, tendo abrangido cerca de 49
candidatos.

 Em julho, a Animadora do GIP realizou uma sessão de apoio integrada no
projeto do Centro de Emprego da Guarda, Clube de Emprego, onde é
realizado um acompanhamento de proximidade com jovens
desempregados. Na sessão foram discutidas boas práticas na elaboração de
um currículo e de uma carta de apresentação, bem como a atitude a adotar
face a uma entrevista de emprego. A iniciativa contou com a presença de 6
candidatos, tendo a Animadora do GIP auxiliado na elaboração do currículo
de cada um.


