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IPCA cria novo portal de emprego

O 
Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave 
(IPCA) anunciou on-
tem a criação de um 

novo portal de emprego 
para ajudar os estudantes 
nas questões relacionadas 
com a empregabilidade e 
gestão de carreira. 

Com o "IPCA Career 
Center", uma ferramen-
ta de acesso gratuito, es-
ta Instituição de ensino 
superior sediada em Bar-
celos pretende «aumentar 
o potencial de emprega-
bilidade» dos seus estu-
dantes e antigos alunos 
e «fortalecer a relação de 
cooperação entre o uni-
verso empresarial/indus-
trial e o IPCA».

Criada em parceria 
com a JobTeaser (empresa 
líder europeia na orien-
tação e gestão de carreira 

e recrutamento de talen-
to), esta plataforma «com-
pleta» possibilita, segun-
do o IPCA, o acesso de 
forma «fácil e acessível» 
a estágios e oportunida-
des de trabalho, perfis de 

empresas, eventos, recur-
sos e artigos de orienta-
ção e chats e vídeos com 
recrutadores.

O portal engloba seis 
separadores para poten-
ciar a carreira dos estu-

dantes: Área Pessoal, Em-
presas, Ofertas, Eventos, 
Recursos e Marcação.

A Área Pessoal «dá 
oportunidade ao estu-
dante de fazer o upload 
da fotografia e do CV e 

Plataforma é gratuita e destina-se aos atuais e antigos estudantes da Instituição de ensino superior

IPCA pretende com esta ferramenta aumentar o potencial de empregabilidade

D
R parametriza as informa-

ções e preferências, para 
que se possam candida-
tar a empregos com ape-
nas um clique», explica 
o IPCA.

Na Área Empresas, o 
aluno pode «explorar as 
empresas», parcerias do 
IPCA, que mais interesse 
lhe possa suscitar e man-
ter-se atualizado sobre os 
eventos, estágios, ofer-
tas de emprego e notí-
cias promovidas pelas 
empresas.

Em Ofertas, a plata-
forma permite filtrar de 
acordo com o tipo de em-
presa, setor empresarial, 
localização, função, tipo 
de contrato, duração, iní-
cio de funções e/ou idio-
ma. Os estudantes têm 
ainda acesso a variadas 
ofertas internacionais pro-

movidas pela JobTeaser.
O portal apresenta 

também os eventos di-
namizados pelo IPCA nas 
áreas da empregabilida-
de, empreendedorismo 
e gestão de carreira, bem 
como outras iniciativas 
promovidas diretamen-
te pelas empresas e pela 
JobTeaser.

Em Recursos, estão dis-
poníveis vários suportes 
e documentos, e na área 
Marcação os estudantes 
podem agendar uma reu-
nião com o G3E (Gabi-
nete de Relações Inter-
nacionais) para colocar 
questões e tirar dúvidas.

O IPCA Carreer Cen-
ter está disponível através 
do computador e telemó-
vel,  bastando descarregar 
a respetiva aplicação (iOS 
ou Android).
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