
EMPREGO 

 

 

GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - QUE SÃO?  

O(s)  GIP(s) estão regulados pela  Portaria  N.º 127/2009 de 30 de Janeiro enquanto  estruturas  

de apoio ao emprego que resultam de uma parceria entre uma Entidade Promotora  e o  IEFP - 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP. 

Enquanto Entidade Promotora, a Junta de Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, 

vem desde 2009 a prestar este serviço aos seus fregueses, tendo, desde então, dois pólos GIP 

em funcionamento: Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria.  

 OBJETIVOS 

Apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em estreita articulação e cooperação com o 

Centro de Emprego de Vila Franca de Xira.  

Pretendem igualmente apoiar as instituições e empresas da freguesia no processo de 

recrutamento e candidaturas a medidas do IEFP. 

 A QUEM SE DESTINA? 

Desempregados, jovens ou adultos, residentes na Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da 

Casa, que necessitem de apoio na resolução do seu problema de inserção ou reinserção 

profissional. 



 O QUE PODE ENCONTRAR NOS NOSSOS GIP’S? 

Serviços Prestados – Desempregados 

- Apoio personalizado na procura ativa de emprego e desenvolvimento de atitude 

empreendedora; 

- Divulgação de ofertas de emprego e atividades de qualificação e apoio à colocação; 

- Divulgação e encaminhamento de candidatos para medidas de apoio ao emprego, formação 

profissional e empreendedorismo;  

- Encaminhamento para ações promotoras do desenvolvimento de competências de 

empregabilidade e criação do próprio emprego; 

- Apoio à inscrição online dos candidatos a emprego; 

- Informação sobre o conteúdo e abrangência de alguns serviços e apoios em matéria de 

segurança social; 

- Entrega e recepção de documentos processuais: (actualização dos dados do candidato na 

ótica do emprego, agendamento do Período Anual de Dispensa, Comprovativos de 

Incapacidade Temporária (CIT’s), etc. ) 

- Sessões de informação coletivas subordinadas às seguintes temáticas: 

 Direitos e Deveres 

 Técnicas de Procura de Emprego  

 Divulgação de medidas de apoio ao emprego, formação profissional e 

empreendedorismo; 

 Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou actividades em 

regime de voluntariado (facilitar a inserção no mercado de trabalho); 

 Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e 

na formação profissional no espaço europeu; 

Outras actividades consideradas necessárias, pelos serviços de emprego, para apoio à 

inserção profissional dos desempregados. 

 Serviços Prestados - Empresas 

O(s)  GIP(s) da Junta de Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa  prestam apoio direto 

às empresas e instituições sem fins lucrativos no processo de recrutamento e admissão de 

candidatos. 

O(s) GIP(s)  disponibilizam ainda informação sobre as Medidas de Apoio à Contratação e 

Inserção e acompanhamento na submissão online de candidaturas  



 

ATENDIMENTO E CONTACTOS 

GIP FORTE 
 Delegação - Rua Padre Américo, 2-A - 2625-
391 Forte da Casa 
Telefone: 219 533 100 
GPS: 38° 52' 12.079" N, 9° 3' 40.401" W 
 
Horário de Funcionamento 
Segunda a sexta-feira 
9:30h – 12:30 / 14:00 – 17:30  
Horário de Atendimento Individualizado 
2ªs, 4ªs e 6ªs – 14:00 -17:30 com senha até 
às 16:00 

Restantes dias sujeitos a Marcação Prévia 
E-mail:  gip.jfortedacasa@gmail.com  

gip.fortedacasa@jf-povoaforte.pt 
 
Técnica Responsável: Amélia Luís  

GIP PÓVOA 
Rua Batista Pereira, 11 – Piscinas Municipais 
2625-002 Póvoa de Santa Iria 
Telefone: 912248952 
GPS: 38º 51' 34.74" N, 9º 4' 38.83" W 
 
Horário de Funcionamento 
Segunda a sexta-feira 
9:30h – 13:00  / 14:00– 17:00 
Horário de Atendimento Individualizado 
2ª,  a 6ª   - 09.30 às 13:00 

2ªs – 14:00 às 17.00 com Marcação Prévia  
 
E-mail:  gip.povoastairia@jf-povoaforte.pt 
 
 
Técnica Responsável: Raquel Laço  
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