OFERTA DE EMPREGO - FORMULÁRIO DE RECOLHA E CARACTERIZAÇÃO
Os campos de preenchimento obrigatório encontram-se assinalados com asterisco
ENTIDADE (no caso de se tratar de entidade registada no IEFP, preencher apenas os campos Designação e NIPC, excepto se pretender alterar a
informação dos restantes campos)

Designação Social
e/ou Comercial*
Natureza Jurídica*

Nº de trabalhadores*

NIF/NPC*

CAE*

Morada (sede)*
Código Postal*

Telefone*

Freguesia*

E-mail*

Pessoa a contactar pelo IEFP, IP*
CONTACTOS
Pessoa a contactar para apresentação dos candidatos*
Modo de contacto para apresentação de candidatos (preencher as opções preferenciais de contacto)*
Telefone*

E-mail*

Telemóvel*
Directamente na Entidade - Horário da apresentação das*

às

PERFIL PROFISSIONAL (descrição do posto de trabalho e do perfil esperado/necessário)
Profissão*

Postos de trabalho a preencher*

Formação Requerida: Curso/Área de Formação
Escolaridade (Mín./Máx.)

Experiência Profissional (Mín./Máx. anos)*

Funções a desempenhar /
Conhecimentos / Competências
Técnicas Requeridas*

Aptidões e Competências Pessoais
Inglês

Conhecimentos de Línguas (Idiomas
e níveis)
a) Outra

Francês

Espanhol a)

Oral
Escrita
Leitura

Conhecimentos em Informática
Outros aspectos (ex: certificados exigidos, referências, cartas
de recomendação, etc.)

Local de trabalho (Morada e Freguesia)*
Carta de Condução*
DCO.20.04

Tipo*

a)

OFERTA DE EMPREGO - FORMULÁRIO DE RECOLHA E CARACTERIZAÇÃO
Os campos de preenchimento obrigatório encontram-se assinalados com asterisco
CONDIÇÕES CONTRATUAIS
Natureza Contrato*

A termo certo

Regime de trabalho

A termo incerto

Interno

Permanente

Nocturno
Turnos

Duração do contrato
A tempo*

Diurno

A combinar
Completo

Horário (incluir nº de horas por
semana(dia)*

Parcial
Descanso semanal

Data de início previsivel

Outras regalias e condições (seguros, viatura, telemóvel, portátil, alojamento,
trabalho suplementar, outros)

Salário*
Salário Tipo*

Liquidez*
Anual

Líquido

Ilíquido

Subsídio de transporte (mensal/diário)

Mensal
Quinzenal

Subsídio de alimentação (mensal/diário)*

Semanal
Dia

Subsídio de turno

Hora
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO
Empresa de trabalho temporário*

Sim

Não

CAE da entidade cliente / utilizadora da mão de obra
Freguesia do posto de trabalho da entidade cliente /
utilizadora da mão de obra*
NÍVEL DE INTERMEDIAÇÃO*
Nível 1 - O IEFP divulga a oferta e procede à identificação de profissionais com perfil ajustável ao posto de trabalho,
apoiando o empregador no processo de selecção.
Nível 2 - O IEFP divulga a oferta e procede à identificação de profissionais com perfil ajustável ao posto de trabalho,
apresentado-os ao empregador, que será o único responsável pela selecção do candidato a contratar.
NETEMPREGO
Pretende que o candidato tenha conhecimento do nome e contacto da vossa Entidade em www.netemprego.gov.pt*
Data

DCO.20.04

