
 

 

                                                                       
GERAL - AGOSTO 2022 

 

Procura de emprego  
 

1) Defina as áreas profissionais / funções a que se propõe   

 

2) Prepare um CV adequado à função pretendida (pode ter mais do que uma versão de CV se 

realizar candidaturas para funções diferentes, adaptando o conteúdo a cada função) 

 

3) Pesquise ofertas de emprego / anúncios e candidate-se online ou por e-mail 
 

IEFP Instituto de Emprego e Formação Profissional (requer inscrição no Centro de Emprego) 

EmpregoXL | Expresso Emprego | Indeed | Net-Empregos | OLX | Sapo Emprego | Etc. 
 

Anúncios por setor profissional: Carga de Trabalhos (comunicação) | IT Jobs | TuriJobs | Etc. 
 

Emprego público (todas as ofertas a nível nacional): Bolsa de Emprego Público (BEP) 
 

A maioria dos websites permite filtrar anúncios por local, função, carga horário (part-time, 

full-time, pontual), regime (presencial, remoto, híbrido), etc. Muitos websites permitem 

registar o seu e-mail para receber as ofertas que correspondem aos seus critérios. 
 

Nas redes sociais encontra também grupos de partilha de ofertas de emprego, por zona e/ou 

por área profissional. Algumas ofertas poderão não ser legais ou verdadeiras.  

 

4) Candidate-se diretamente às entidades que procura ou envie candidaturas espontâneas  

 

5) Registe o seu perfil em empresas de recrutamento e/ou consulte as ofertas de emprego 
 

ACEDE | ADECCO | EGOR | EUROFIRMS | GiGROUP | HAYS | HEADING | KELLY | MICHAEL 

PAGE | MULTIPESSOAL | RANDSTAD | TALENTER | VERTENTE HUMANA | Etc. 

 

6) Ative os seus contactos, informando ex-colegas, ex-empregadores e a sua rede informal 

que está disponível para trabalhar e quais as funções que procura 

 

Na Cidade das Profissões tem ao dispor atendimento presencial sem marcação focado na integração 

e/ou desenvolvimento profissional: 2ª a 6ª (exceto 5ª) 9h-13h 14h-17. Encontra ainda workshops, 

sessões de info e formação gratuita sobre empregabilidade www.cascais.pt/cidadedasprofissoes  

Para apoio na elaboração / adaptação do CV pode solicitar consultoria online www.cascais.pt/cv  

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/pesquisas/search.do?cat=ofertaEmprego&ccentro=336
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/pesquisas/search.do?cat=ofertaEmprego&ccentro=336
https://www.empregoxl.com/
https://expressoemprego.pt/
https://pt.indeed.com/jobs?q&l=Cascais%2C%20Distrito%20de%20Lisboa&from=searchOnHP&vjk=b45e300ab26cbb7f
https://www.net-empregos.com/emprego_cidade.asp?localidade=cascais
https://www.olx.pt/emprego/q-cascais/
https://emprego.sapo.pt/offers?d=11
https://www.cargadetrabalhos.net/
https://www.itjobs.pt/
https://www.turijobs.pt/
https://www.bep.gov.pt/default.aspx
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010160561825
https://candidatos.adecco.pt/empregos/index?txt=&dis%5b%5d=11&con%5b%5d=1105&con%5b%5d=1110&con%5b%5d=1111&reg=
https://emprego.egor.pt/pt/anuncios
https://secure.eurofirms.pt/jobs/trabalho-em/lisboa?f4=lisboa&po=-1
https://pt.gigroup.com/candidatos/ofertas-de-emprego/?ap&pr=LI&ci&job&placeOfWork
https://m.hays.pt/search?q=&location=&specialismId=&subSpecialismId=&locationf=LISBOA&industryf=&sortType=0&jobType=-1&flexiWorkType=-1&payTypefacet=-1&minPay=0&maxPay=11&jobSource=HaysGCJ&searchPageTitle=Pesquisa%20de%20emprego%20%E2%80%93%20Hays%20Recruitment%20-%20PT&searchPageDesc=Consulte%20as%20nossas%20ofertas%20de%20emprego%20e%20trabalhe%20para%20as%20melhores%20empresas%20em%20Portugal.%20Potencie%20a%20sua%20carreira%20com%20a%20Hays
http://heading.pt/oportunidades-geniais/
https://www.kellyservices.pt/empregos?keyword=&city=Lisboa#state=Y2l0eT1HcmFuZGUlMjBMaXNib2EsTGlzYm9hLENhc2NhaXMsU2ludHJhJnN0YXRlPUdyZWF0ZXIlMjBMaXNib24sVmljdG9yaWEsUmVnaW9uJTIwb2YlMjBMZWlyaWE=&page=1
https://www.michaelpage.pt/jobs/grande-lisboa
https://www.michaelpage.pt/jobs/grande-lisboa
https://emprego.multipessoal.pt/PCC/offerslist
https://www.randstad.pt/empregos/lisboa/
https://www.talenter.com/#anchor=cAxew2wYyT
https://www.vertentehumana.pt/Ofertas
http://www.cascais.pt/cidadedasprofissoes
http://www.cascais.pt/cv

