JOVENS CANDIDATOS
Facilitando a mobilidade
e o trabalho na Europa
O teu primeiro emprego EURES

Regime de mobilidade específico

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

A Europa Social

JOVENS CANDIDATOS
Tens…
➔➔ Entre 18 e 35 anos?
➔➔ Cidadania ou residência legal num país da União Europeia,
na Noruega ou na Islândia?
➔➔ Dificuldade em encontrar uma oportunidade
de trabalho ou de formação no teu país?
➔➔ Vontade de mudar para outro país da União Europeia,
para Noruega ou a Islândia durante pelo menos
seis meses para um emprego, um estágio ou
um programa de aprendizagem?

✓

Se respondeste
a tudo

SIM

… «O teu primeiro emprego EURES»
pode ser a solução ideal para ti!

«O teu primeiro emprego EURES» é um programa de mobilidade profissional da União Europeia que pretende ajudar os jovens
a encontrar um emprego, um estágio ou um programa de aprendizagem num outro país da União Europeia, na Noruega ou na Islândia e os empregadores a encontrar trabalhadores qualificados.
Pretende ainda fazer a correspondência entre vagas difíceis de
preencher e jovens candidatos a emprego, bem como pessoas que
procurem formação em contexto de trabalho em toda a Europa.
Através de «O teu primeiro emprego EURES» podes obter
apoio financeiro para uma viagem ao estrangeiro com vista a uma
entrevista ou para formação (por exemplo, cursos de línguas),
reconhecimento de habilitações e despesas de mudança de país.

JOVENS CANDIDATOS
Que habilitações necessito de ter?
O teu primeiro emprego EURES está aberto a candidatos com
diferentes níveis de formação e/ou experiência laboral.

Como posso candidatar-me?
Para localizares o ponto de contacto mais próximo de ti e
ficares a conhecer as condições de participação, vai aos sítios:
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
e acede às ligações relevantes.

Onde posso encontrar mais informações?
Podes descarregar o guia «O teu primeiro emprego EURES» em:
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Junta-te a nós nas redes sociais
EURESjobs
EURESjob
EURES (Página de Empresa)
EURES Europe
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EMPREGADORES
Facilitando o recrutamento
de jovens na Europa
O teu primeiro emprego EURES

Regime de mobilidade específico

KE-04-14-956-PT-N

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

A Europa Social

EMPREGADORES
É...
➔➔ Uma empresa legalmente estabelecida
num país da União Europeia, na Noruega ou na Islândia?
➔➔ Uma empresa à procura de jovens com um determinado
perfil e não os consegue encontrar no seu país?
➔➔ Uma empresa que pretende empregar trabalhadores,
estagiários ou aprendizes de outros países da União
Europeia, da Noruega ou da Islândia, com idades
compreendidas entre os 18 e os 35 anos?
➔➔ Uma empresa capaz de prestar formação
em contexto de trabalho e outro tipo de apoio
aos candidatos recrutados?

✓

Se respondeu
a tudo?

SIM

… «O teu primeiro emprego EURES»
pode ser a solução ideal para si!

«O teu primeiro emprego EURES» é um programa de mobilidade profissional da União Europeia que pretende ajudar os
empregadores a encontrar trabalhadores qualificados e os jovens
europeus a encontrar oportunidades de emprego ou de formação
no local de trabalho num outro Estado-Membro da União Europeia,
na Noruega ou na Islândia. Pretende ainda fazer a correspondência entre vagas difíceis de preencher e jovens candidatos motivados de toda a Europa.
As pequenas e médias empresas (PME) podem candidatar-se
a apoio financeiro para suportar parte dos custos de formação
dos seus novos trabalhadores, estagiários ou aprendizes e para
os ajudar a estabelecer-se.

EMPREGADORES
E os salários e as condições?
Os empregadores terão de pagar um salário e contribuições
à segurança social ou outras regalias, de acordo com a lei
do trabalho nacional. Terão igualmente de celebrar um contrato
de trabalho por escrito, com a duração mínima de seis meses.

Como posso aderir ao programa?
Para localizar o ponto de contacto mais próximo de si e ficar
a conhecer as condições de participação, vá aos sítios:
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
e aceda às ligações relevantes.

Onde posso encontrar mais informações?
Podes descarregar o guia «O teu primeiro emprego EURES» em:
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Junta-te a nós nas redes sociais
EURESjobs
EURESjob
EURES (Página de Empresa)
EURES Europe

