O seu balcão único de emprego

Mais simples,
mais prático
e, agora,
ainda melhor.

É O NOVO SERVIÇO
DIGITAL DO IEFP.
Garantindo a continuidade
dos serviços interativos
do NetEmprego e com
melhorias acrescidas,
o iefponline apresenta-se
numa nova plataforma,
mais cómoda, segura e
acessível, com um design
mais moderno e funcional
que lhe vai permitir interagir
melhor connosco.

Estamos perto de si,
24 horas por dia,
7 dias por semana.
www.iefp.pt

https://iefponline.iefp.pt
Estamos perto de si

Agora, com o iefponline, cada utilizador passa
a dispor de uma área pessoal privada que é
automaticamente gerada no momento da inscrição
no Serviço de Emprego. Existe, igualmente,
a possibilidade de se aderir de forma fácil e imediata
ao serviço de notificações eletrónicas do IEFP.
As novas funcionalidades permitem, também,
a submissão de documentos, a pesquisa de ofertas
de estágios, de formação profissional e de emprego.
A autenticação passará a ser feita através
do número da Segurança Social ou da chave
móvel digital.
Este é um serviço inteiramente gratuito.

Se procura emprego, estágio, formação profissional
ou outros apoios, aceda ao iefponline para:
. Inscrever-se para emprego e gerir a sua inscrição;
. Atualizar os seus dados de inscrição a qualquer
momento;
. Consultar a sua candidatura a emprego e o Plano
Pessoal de Emprego contratualizado;
. Divulgar e gerir os seus currículos;
. Pesquisar ofertas de emprego, de estágio e de
formação profissional e definir perfis de consulta;
. Inscrever-se para cursos de formação profissional;
. Responder a ofertas de emprego e de estágio
e consultar o respetivo estado;
. Aderir ao serviço de notificações eletrónicas e
receber as comunicações do IEFP por esta via;
. Agendar pedidos de contacto;
. Obter declarações comprovativas da situação
de desemprego;
. Submeter documentos.

Se procura trabalhadores e/ou apoios e incentivos
para a sua empresa, aceda ao iefponline para:
. Divulgar, gerir e acompanhar as suas ofertas
de emprego;
. Consultar os currículos disponíveis
e definir perfis de consulta;
. Contactar e recrutar diretamente
os candidatos pretendidos;
. Comunicar os resultados do recrutamento;
. Candidatar-se a apoios e incentivos do IEFP;
. Gerir e acompanhar as suas candidaturas a apoios;
. Receber informação sobre programas e medidas
de emprego, com alertas, notificações e troca
de correspondência;
. Agendar pedidos de contacto.

