Designação do projeto | PEPAL
Código do Projeto | POISE – 02 – 3220 – FSE – 000101
Objetivo principal | Visa complementar e desenvolver as competências
dos jovens desempregados, pelo exercício acompanhado de competências
adquiridas e melhorar o seu perfil de empregabilidade, através de uma
experiência prática em contexto de trabalho na Administração Pública
Local.
Região de Intervenção | NUT II – NORTE
Entidade Beneficiária | Município de Celorico de Basto

Data de Aprovação | 15-06-2016
Data de Inicio | 08-06-2015
Data de Conclusão | 04-11-2016
Custo total Elegível | 57.275,28 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FSE – 52.693,26 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O Programa de estágios profissionais no Município de Celorico de Basto tem como
principio potenciar a integração de jovens no mercado de trabalho e a melhoria das
suas qualificações. Neste âmbito, a medida PEPAL vem proporcionar aos jovens a
concretização desta oportunidade e ao município a possibilidade de realizar uma maior
aproximação ao ensino na observação de novos saberes e sua aplicabilidade em
contextos de trabalho potenciando a empregabilidade dos seus destinatários.
Assim, propusemo-nos á realização de estágios disponibilizando o acolhimento e o
acompanhamento dos mesmos em áreas consideradas inovadoras de promoção do
desenvolvimento e da competência económica local, energia e ciência e área de

intervenção no domínio social (educação, ação social e cultural) tendo em conta a
igualdade de oportunidade e de géneros.
Assim, com a nossa pré-candidatura ao PEPAL, em termos do número de estagiários a
aceitar, e após a sua distribuição e aceitação por despacho do membro do governo,
iniciamos o processo de recrutamento e aceitação de estagiários em duas áreas de
formação e de acordo como o nosso aviso datado de 12 de Março de 2015.
As áreas de formação proposta são:
1.

Na área de promoção do desenvolvimento e da competência económica local,

energia e ciência: com, um lugar para licenciado na área de engenharias Renováveis,
um lugar na área do Ambiente e um lugar para engenharia civil:
2.

Na área de intervenção no domínio social, designadamente, educação, saúde,

ação social e cultural: com um lugar para licenciado na área de Geografia, um lugar na
área de Sociologia e um lugar na área de Educação Ensino Especial.
Os estagiários admitidos são os jovens com qualificação mínima nível 6 de acordo com
o Quadro Nacional de Qualificações, com idade até 29 anos e em situação de procura
de primeiro emprego ou novo emprego.
Ao nível do plano de estágio, cada estagiário vai desenvolver as suas competências na
área de formação tendo acesso a um orientador que será um chefe de serviço do
departamento onde se insere, terá acesso a informação e a todo a material e
equipamento necessário para o seu desenvolvimento. A sua avaliação será de acordo
com o cumprimento dos objetivos estipulados no plano de estágio, tem em atenção á
superação das tarefas, da assiduidade e a conclusão dos trabalhos propostos sobe
orientação do orientador de estágio.
À semelhança com outros estágios desenvolvidos por esta entidade, espera-se
conseguir a integração dos estagiários no mercado de trabalho, neste e em outras
entidades públicas ou privadas, que noutras edições atingiu 100% dos destinatários.
Procura-se possibilitar a empregabilidade e o desenvolvimento das competências socio
profissional dos mesmos bem como a melhoria dos serviços e sua modernização em
áreas consideradas inovadoras e estratégicas.

