PROJETO Your first EURES job - Targeted Mobility Scheme
Suécia 2017-2019
A Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional é parceira do projeto «O teu
Primeiro emprego EURES» (projeto Your first EURES job – Targeted Mobility Scheme), liderado
e gerido pelo Serviço Nacional de Emprego da Suécia Arbetsformedlingen.
Candidato a emprego - procura de emprego




Através do portal Eures, onde são publicados os empregos disponíveis em todos os
Estados membros europeus;
Pode contactar com qualquer parceiro do projeto para obter informações sobre o
projeto e as oportunidades de trabalho atuais;
Pode contactar o conselheiro EURES local

DESTINATÁRIOS
Cidadãos europeus que tenham:
 entre 18 e 35 anos
 nacionalidade de um país da UE 28, Noruega e Islândia
 residência legal num país da UE 28, Noruega e Islândia
 pretendam encontrar emprego num país da UE 28, Noruega e Islândia diferente do seu
país de residência
Empregadores que:
 estejam legalmente estabelecidos num país da UE 28 + Noruega e Islândia
 procurem trabalhadores com um perfil específico que não conseguem encontrar no seu
próprio país para emprego (candidatos com as condições acima referidas).

APOIOS
Para os candidatos a emprego:
 apoio na procura de emprego e posterior colocação
 financiamento das despesas de deslocação para comparecer a uma entrevista e/ou
resultantes da mudança para outro país por motivos profissionais
 financiamento das despesas com formação linguística e reconhecimento de habilitações
académicas e/ou profissionais
 subvenção suplementar para mobilidade de jovens com necessidades especiais

Para os empregadores:
 apoio ao recrutamento
 apoio financeiro às PME (com 250 trabalhadores, no máximo) para cobrir parte dos
custos de um programa de integração destinado ao jovem trabalhador
Nota: estes apoios estão sujeitos a "plafonds" máximos de elegibilidade

CONDIÇÕES DE ACESSO
Para os candidatos a emprego:
 ter um convite para participação em entrevista para emprego noutro país da UE 28 +
Noruega e Islândia
 ter uma proposta de contrato de trabalho noutro país da UE 28 + Noruega e Islândia
(com a duração mínima de 6 meses)
 solicitar o apoio financeiro antes da data da entrevista ou da mudança para o país de
destino
 não ter recebido apoio financeiro de outro projeto, entidade ou empregador
Para os empregadores:
 oferecer contratos, no mínimo, de seis meses, assim como salários e condições em
conformidade com a legislação laboral e de proteção social do país em que se encontram.

CANDIDATURAS
Informações e candidatura através do email: yfej.dreqp@azores.gov.pt
Nota: Só deve preencher o formulário de candidatura aos apoios financeiros a partir do momento em
que estiverem reunidas as condições de acesso (ex: ter um convite para participação em entrevista para
emprego, ter uma proposta de contrato de trabalho com a duração mínima de 6 meses, ...).

