Viver e trabalhar na Alemanha

Se está a pensar procurar emprego ou uma formação profissional na Alemanha, aqui
encontra informações úteis.
Para procurar emprego
1) Portal EURES
www.eures.europa.eu > Candidatos a Emprego > Procurar emprego > país Alemanha +
selecionar área profissional / profissão ou palavras‐chave relevantes
Para recém‐graduados:
Dicas e conselhos:
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&catId=7576&parentId=52&pageCode=job_
opportunities_for_graduates&lang=pt
Links com bolsas e websites de emprego dedicados a graduados (incluindo na Alemanha):
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pt&acro=links&catId=85&parentCategory=85&
orgTypeId=85&parentId=0
2) Jobbörse
Consulte a bolsa de emprego “Jobbörse”, do serviço de emprego alemão:
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?kgr=as&aa=1&m=1&vorschlagsfun
ktionaktiv=true
Pode efetuar pesquisas por área de trabalho e por cidade. Pode também modificar a língua
“Sprache” para inglês ou espanhol, por exemplo.
Guia do utilizador em português:
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta
1/~edisp/l6019022dstbai433332.pdf
3) Portal do IEFP
Consulte as ofertas de emprego para a Alemanha referenciadas, por intermédio da rede
EURES, para divulgação específica em Portugal:
https://www.iefp.pt/en/ofertas‐emprego > Pesquisa Avançada > Ofertas para fora de Portugal
> zona de mobilidade EURES – UE/EEE > país Alemanha
4) Rede EURES
Consulte regularmente o website do EURES Portugal: www.iefp.pt/eures > Destaques:
Alemanha
Siga a página Facebook do EURES Portugal: www.facebook.com/eures.pt e acompanhe as
nossas atividades de informação e recrutamento.

Se pretender obter informações e/ou aconselhamento sobre oportunidades de emprego e/ou
condições de vida e trabalho na Alemanha, a partir de Portugal, pode colocar as suas questões
específicas:


por e‐mail: eures@iefp.pt



através de serviço “chat”, todas as 6ªs feiras, das 10h00 às 13h00 (ver como aceder em
www.iefp.pt/eures)

Se, atendendo à especificidade das questões colocadas, for considerado necessário a
marcação de um atendimento personalizado individual, receberá os detalhes de contacto do
conselheiro EURES indicado em resposta ao seu e‐mail.

Apoios à mobilidade
Tem menos de 35 anos? Tem uma proposta concreta de entrevista ou de emprego na
Alemanha? Necessita de um apoio financeiro para:





participação em entrevista
formação em língua
reconhecimento de qualificações profissionais
mudança para a Alemanha (para iniciar contrato de trabalho)?

Mais informação em: www.iefp.pt/eures > 1º emprego EURES
Para mais esclarecimentos, envie e‐mail para yfej@iefp.pt

Formação profissional dual na Alemanha
Tem entre 18 e 27 anos? Interessad@ numa formação profissional na Alemanha?
Mais informação:


em inglês: http://ausbildungsinteressierte.thejobofmylife.de/en/dual‐vocational‐
training.html



síntese em português: link para ficheiro MobiPro4 em anexo

Para mais esclarecimentos, envie e‐mail para jobofmylife_formacao@iefp.pt

Conselhos para elaborar o seu CV
Portal Europass: http://www.europass.cedefop.europa.eu/pt/home
Centro Nacional Europass: www.europass.pt
Sobre elaboração de CV e procedimentos de candidatura a empregadores alemães:
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=7940&acro=living&mode=text&recordLang=en&la
ng=pt&parentId=7712&countryId=DE&regionId=

Consulte ainda a publicação EURES “Pronto para mudar de país?”, capítulo sobre a Alemanha
(pp. 49‐53): http://bookshop.europa.eu/en/ready‐to‐make‐the‐move‐‐pbKE3012898/

Informações úteis sobre mercado de trabalho e modo de vida na Alemanha
Portal “Make it in Germany”: http://www.make‐it‐in‐germany.pt/
Portal dos serviços de emprego alemães (em inglês):
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/WorkingandJobSeeking/WorkinginGermany/i
ndex.htm
Serviços internacionais de emprego alemã es(ZAV) (em inglês):
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/index.htm
Viver e trabalhar na Alemanha (portal EURES) – informação disponível em EN, FR e DE:
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=DE&acro=lw&lang=pt&parentId=0&catId=0&r
egionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=DE0|%20:

Cartão Europeu de Seguro de Doença
Como requerer: http://www4.seg‐social.pt/pedido‐cartao‐europeu‐seguro‐doenca
Guia prático:
http://www4.seg‐social.pt/documents/10152/14911/cartao_europeu_seguro_doenca

