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UMA PLATAFORMA DE EMPREGO 
ACESSÍVEL EM QUALQUER LUGAR

+

TODAS AS FERRAMENTAS QUE NECESSITAS 
PARA CONSTRUIR A TUA CARREIRA
Eventos, video-chats com recrutadores, vídeos e 
perfis de empresas à tua disposição

Artigos e vídeos com conselhos e dicas de profissionais.
PREPARA-TE PARA ENTREVISTAS

Oportunidades exclusivas a estudantes e diplomados do 
IPCA, além de acesso a oportunidades e conteúdos
internacionais

ENCONTRA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E 
OPORTUNIDADES DE EMPREGO



O IPCA CAREER CENTER É A TUA PORTA DE ENTRADA PARA O MERCADO DE 
TRABALHO

Todas as informações, funcionalidades e ferramentas que 
necessitas para iniciar a tua carreira da forma mais eficaz

Reuniões

Ofertas

Recursos

Perfil pessoal

Vídeos de empregadores

Perfis de empresa

Eventos

Aconselhamento



REGISTA-TE NO PORTAL DE EMPREGO DO IPCA E DEFINE OS TEUS CRITÉRIOS

Acede ao IPCA CAREER CENTER: 
 No teu computador
 Através da app para o telemóvel

 Filtra a informação que queres receber na tua área de perfil
 Recebe uma notificação na app assim que seja disponibilizada

uma oferta correspondente aos teus critérios



DESCOBRE TUDO SOBRE OS EMPREGOS E AS EMPRESAS QUE 
MAIS TE INTERESSAM

Deixa que os profissionais te contem tudo

sobre o trabalho que realizam e os

desafios que enfrentam através dos

vídeos disponibilizados.

Explora os perfis das empresas, informa-te

sobre as que te despertam mais interesse

e candidata-te às suas ofertas.



CONHECE AS EMPRESAS ATRAVÉS DOS VÍDEOS PUBLICADOS NOS SEUS PERFIS 
E DOS VÍDEOS EM DIRETO

Prepara-te para as entrevistas, consultando

os vídeos e as informações disponíveis no

separador “Recursos”.

Inscreve-te num dos muitos vídeos em

direto na área de eventos e questiona os

recrutadores sobre as tuas dúvidas.



OFERTAS DE EMPREGO E ESTÁGIO À DISTÂNCIA DE UM CLIQUE 

Filtra as ofertas de acordo com os teus

critérios e candidata-te às que mais te

interessarem.

Acompanha as candidaturas no teu

telemóvel, através da app da Jobteaser e

recebe uma notificação assim que uma

nova oferta, correspondente aos teus

critérios, seja disponibilizada.



MÓDULOS: RECURSOS E MARCAÇÃO DE REUNIÕES

Agenda uma reunião com o G3E através 
do sistema de marcações online.

Encontra conteúdos de apoio para uma gestão

ativa da tua carreira no módulo Recursos.



IPCA Career Center by Jobteaser

Android

iOS

Envolve-te e Desenvolve-te
Explora o teu Talento
Escreve a tua História

https://ipca.jobteaser.com/pt/users/sign_in?back_to_after_login=%2F
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.JobTeaser.CareerCenter&hl=en
https://apps.apple.com/pt/app/jobteaser-career-center/id1186814023



