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O que são? 

Oferta de estágios com duração de 9 meses, 
não prorrogáveis, tendo em vista a promoção 
da inserção de jovens no mercado de trabalho 
ou a reconversão profissional de desemprega-
dos, e que incluem a oferta de bolsas cujos 
valores dependem do seu nível de qualificação.

Para quem? 

Estes estágios dirigem-se diretamente para 
desempregados inscritos nos serviços de 
emprego, e que reúnam uma das condições 
de acesso, que podem ser consultadas aqui.

Como migrante, posso inscrever-me?  

Os cidadãos estrangeiros também podem 
beneficiar da possibilidade de um estágio 
profissional, desde que cumpram as condições 
de acesso ao mesmo.

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosAtivarPT.jsp#apoiosEstagiarios:~:text=APOIOS%20AOS%20ESTAGI%C3%81RIOS
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosAtivarPT.jsp#content:~:text=RERE.-,DESTINAT%C3%81RIOS
https://bdfaq.iefp.pt/index.php?action=artikel&cat=19&id=1214&artlang=pt
https://bdfaq.iefp.pt/index.php?action=artikel&cat=19&id=1214&artlang=pt


Como me posso inscrever no IEFP? 

A inscrição é viável caso o candidato esteja disponível e apto 
para trabalhar, tenha acima de 16 anos e a escolaridade 
obrigatória cumprida, e que apresente a documentação 
pessoal devidamente atualizada, dependendo da origem do 
cidadão como mostra aqui. As candidaturas podem ser 
efetuadas por submissão eletrónica através do portal 
iefponline. Alguns documentos de apoio à apresentação de 
candidaturas podem ser consultados aqui.

Como aceder a um estágio?

Os candidatos não se inscrevem diretamente para um estágio, mas no 
IEFP, onde serão classificados de acordo com a sua situação face ao 
emprego. Os candidatos deverão, para além de reunir os requisitos de 
acesso previstos, ter como condições essenciais que se encontrem 
desempregados e inscritos no IEFP, inscrição essa que pode ser feita de 
forma online ou presencial. Através do portal iefponline é possível filtrar as 
ofertas disponíveis pela área profissional e geográfica, e pelas habilitações 
literárias do candidato, nesta secção do portal.
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Para mais informações, consulte o portal Estágios 
Ativar.PT  ou a ficha resumo disponibilizado pelo IEFP. 
Para um apoio mais individualizado, contacte o nosso 
CLAIM pelo telefone 963874724, ou através do email: 
elisabete.martins@fundacaocidadedelisboa.pt

https://bdfaq.iefp.pt/index.php?action=artikel&cat=39&id=610&artlang=pt
https://iefponline.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosAtivarPT.jsp#buttons-sticky:~:text=DOCUMENTA%C3%87%C3%83O%20RELACIONADA
https://www.iefp.pt/inscricao-para-emprego
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/pesquisas/search.do
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosAtivarPT.jsp
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosAtivarPT.jsp
https://www.iefp.pt/documents/10181/10178040/FS_Est%C3%A1gios+ATIVAR.PT_07-10-2020/48aed538-c0e8-4c3d-ad23-08c36a1cddf7



