
 

Avenida

T. 217816282               F. 217816285              E. 

DESTINATÁRIOS 

Jovens que pretendam ingressar no mercado de trabalho ou se enc

emprego; Profissionais em situ

repensar a sua carreira. 

 

OBJECTIVOS 

Estruturar as actividades de procura de emprego de forma proactiva

um projecto de carreira em torno de um planeamento focalizado na auto

capacidades e nos objectivos pessoais de inserção no mercado de trabalho.

 

CARGA HORÁRIA: 4 horas 

 

PROGRAMA 

1. “Sobreviver” ao desemprego

� Desenvolver a motivação, perseverança 

� Promover a capacidade de organização pessoal.

 

2. Procurar emprego eficazmente

� Desenvolver a capacidade de selecção e gestão da informação;

� Conhecer e recorrer aos vários tipos de candidatura possíveis;

� Compreender o mercado de trabalho e as oportunidades de inserção no mesmo;

� Fomentar a compreensão e o desenvolvimento do 

� Promover a capacidade de avaliação das competências individuais, a auto

das mesmas e o marketing pessoal.

 

 

FORMADOR: Rui Filipe Rebocho 
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Jovens que pretendam ingressar no mercado de trabalho ou se encontrem à procura de 1º 

Profissionais em situação ou em risco de desemprego; Profissionais que pretend

actividades de procura de emprego de forma proactiva e construir e desenvolver 

projecto de carreira em torno de um planeamento focalizado na auto-afirmação das 

objectivos pessoais de inserção no mercado de trabalho. 

“Sobreviver” ao desemprego 

Desenvolver a motivação, perseverança e resiliência durante o desemprego;

Promover a capacidade de organização pessoal. 

Procurar emprego eficazmente 

Desenvolver a capacidade de selecção e gestão da informação; 

Conhecer e recorrer aos vários tipos de candidatura possíveis; 

mercado de trabalho e as oportunidades de inserção no mesmo;

Fomentar a compreensão e o desenvolvimento do networking; 

Promover a capacidade de avaliação das competências individuais, a auto

das mesmas e o marketing pessoal. 

Filipe Rebocho – Mestre em Psicologia do Trabalho e das Organizações
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Promover a capacidade de avaliação das competências individuais, a auto-afirmação 

Mestre em Psicologia do Trabalho e das Organizações 


