
COSTA DE CAPARICA

CURRÍCULO
EMPREGO • RECRUTAMENTO

DESEMPREGADOS E 
ENTIDADES EMPREGADORAS 
Unemployed and
umployers

CURRICULUM 
EMPLOYMENT • RECRUITMENT

 

GIP
O Gabinete de Inserção Profissional Imigrante -
GIP é uma estrutura de apoio ao emprego que, em
estreita cooperação com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional - IEFP e com o Alto
Comissariado para as Migrações - ACM, presta
apoio a jovens e adultos desempregados do
concelho de Almada, bem como às entidades
empregadoras.

O GIP Imigrante da Costa de Caparica tem as suas
portas abertas à comunidade residente no
Concelho de Almada, sendo especializado no
atendimento a imigrantes.

Gabinete de Inserção Profissional Imigrante - GIP is
a structure for employment support which, in close
cooperation with Instituto de Emprego e Formação
Profissional - IEFP and Alto Comissariado para as
Migrações - ACM, lends help to unemployed youth
and adults who live in Almada county, as well as
the employers.

The Costa de Caparica office of GIP Imigrante
opens its doors to the whole community from
Almada county, specializing on helping immigrants.

Se procura uma oportunidade
de trabalho, formação ou
estágio, ou se 
é uma entidade
empregadora, pode contar
com uma  variedade de 
 serviços  de apoio e
consultoria gratuitos.

GIP
PARA

TODOS

GABINETE DE INSERÇÃO 
PROFISSIONAL IMIGRANTE

GIP FOR
EVERYONE

If you’re searching for
job opportunities,

professional courses or
internships, or if you’re

an employer, you can
count on a variety of

free of charge support
and consulting services.

 

  desempregados 
  entidades
empregadoras 

Unemployed
people

Employers
 

Procura e apoio na candidatura a ofertas de
emprego, formação e estágio;
Informação sobre medidas ativas de emprego e
formação e desenvolvimento da atitude
empreendedora;
Informação e encaminhamento para os serviços
de apoio ao cidadão imigrante (Portal das
Finanças, Segurança Social, SEF, CNAI, CLAII,
GAEM e outros)
Elaboração e adequação de currículo e carta de
apresentação/motivação;
Informação e dicas para a preparação para
entrevistas;
Disponibilização de computadores com acesso à
internet para procura de emprego, formação e
estágio.

PARA
QUEM?

APOIO A JOVENS E ADULTOS DESEMPREGADOS:

FOR
WHOM?

Search and help during application process for job,
course or internship offers;
Advise about available support measures for
employment, professional courses and
entrepreneurship;
Inform and refer to imigrant support services (Portal
das Finanças, Segurança Social, SEF, CNAI, CLAII,
GAEM, others);
Prepare or adjust curriculum and letter of
motivation;
Information and suggestions on preparing job
interviews;
Providing computers with Internet access, for job,
course or internship searching.

SUPPORT FOR UNEMPLOYED YOUTH AND ADULTS
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SUPPORT FOR EMPLOYERS

Todas as respostas sociais do
CSPNSCCC seguem as normas da
Direção Geral da Saúde DGS.
Proteja-se a si e aos outros: use
sempre a máscara de proteção.

All social responses of CSPNSCCC follow
Direção Geral da Saúde – DGS norms.

Protect yourself and others: 
always wear your facemask.

 

Processo de recrutamento/seleção de
candidatos;
Consultoria e apoio na elaboração de
candidaturas a apoios e incentivos à
contratação.

APOIO ÀS ENTIDADES EMPREGADORAS:

Recruitment and candidate selection process;
Consulting and help applying for hiring aids and
incentives.

Bom saber!

Good to know!

Estamos aqui para ajudar!

ENCONTRE UM
EMPREGO. APROVEITE 

AS OPORTUNIDADES!
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We’re here to help!

FIND A JOB.
TAKE ADVANTAGE OF

OPPORTUNITIES!

GIP IMIGRANTE 
Av. 1º de maio, nº4 R/C, 2825-396 
Costa da Caparica, Almada, Portugal

Fale com Dora Vieira 

gip.cspcostacap@gmail.com 
 +351 212 900 380

Horário de funcionamento:
Opening Hours
10:00 às 13:00
14:00 às 18:00
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! Linha SOS Imigrante • SOS Immigrant Line         
 Rede Fixa: 808 257 257 • Rede Móvel: 21 810 61 91
NA INTERNET • ONLINE
iefp.pt • centro.emprego.pt • netemprego.gov.pt
• netemprego.imigrante.gov.pt
bep.gov.pt • europa.eu

Talk to Dora Vieira 
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http://www.iefp.pt/
http://www.centro.emprego.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.imigrante.gov.pt/
http://www.bep.gov.pt/
http://www.europa.eu/

