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No próximo dia 11 de abril
realiza-se em Sever do Vouga
(Vougapark), o segundo dia
da II edição da Feira da Educa
ção. Emprego e Empreende
dorismo promovida pela
AEVA, através de três das
suas marcas, o CIEDA -

Centro de Informação Europe
Direct de Aveiro e o CATEC -

Campo Tecnológico de
Aveiro. Esta edição conta,
mais uma vez, com o Certame
EEE e a realização de diversos
Workshops, entre eles, os

seguintes: ‘Emprego:
precisa-se!; Coaching-traça o
teu futuro’; ‘Cria a tua marca
pessoal’; ‘B4Volunteering’;
‘CV Criativos’; ‘Brainnova
tion’; ‘B2B ln Sooial Media’ e
‘FURES-Mobilidade Transna
cional’. A Volta de Apoio ao
Emprego 2016, é iniciativa
promovida pela Representa
ção da Comissão Europeia
em Portugal, o IEFP, a Rede
EURES e a Rede Europe
Direct portuguesa.
Através do Centro de Infor

mação Europe Direct Aveiro a
Volta de Apoio ao Emprego
marca presença na região de
Aveiro, Serão apr&sentadas
soluções para melhoria da
empregabilidade, através de
formação profissional, está
gios ou experiência interna
cional de voluntariado, suges
tões sobre como aumentar a
probabilidade de sucesso de
uma candidatura e tormas de
aceder a quase 1,5 milhões de
vagas de emprego disponíveis
a nível europeu. A inscrição é

O europe
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gratuita, mas carece de confir- la, mas sujeita a inscrição è
rnação. A participação é gratui- confirmação de vaga.

Inscrições: www.europe-dlrect-aveiro.aeva.eu
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Apanhe o comboio #EUgeração3o em eugeracao3O.com
Deixe a sua mensagem no
Facebook do concurso em
eugeracao3o.coni, sobre o
futuro do União Europeia e

habilite-se a ganhar um
Interflail 1° Classe para

viajar pela Europa durante
3Odiasl

o Passatempo #EUgeração3o
comemorativo do 300 aniver
sário da adesão de Portugal à
União Europeia está em curso
até 30 de abril.
Participe e habilite-se a
ganhar um dos três passes
interrail Global para viajar na
Europa durante um mês!
Para participar, basta subme
ter uma frase sobre as expe

tativas, projetos e aspira- Í$~\
ções para os próximos 30
anos da UE.
O júri constituído para o
eleito escolherá as três
frases mais originais e criati
vas de entre as dez frases
com mais Likes, até 30 de
abril.
Mais informações em:
eugeracao3ü.com

Primeiro dia da Feira EEE - Volta de Apoio ao Emprego 2016
Empreendedorismo na
Região de Aveiro, que teve no
dia 4 de abril o seu primeiro
momento, tias instalações da
Universidade de Aveiro e terá

O evento contou com a partici
próx mo dia 11 de abril, nas pação do IEFP, IPDJ, COEP’s
instalações do VougaPark da Regiao de Aveiro, Multida
em Paradela Sever do Vouga. dos, Universidade de Aveiro e
Este evento pretendeu infor- as suas Escolas Politécnicas,
mar, sensibilizar e aproximar ISCIA, Take 0FF e 01< Estudan
os alunos finalistas do Ensino te, Work lO, as empresas de
Secundário Vocacional, Recrutamento, Kelly Services,
Profissional e Regular e Acidecco, Eurolirms, Rands
demais público interessado, tad, Citizens Projects; SERVIR,
às várias oportunidades exis- que se encontraram em certa-
tentes para o prosseguimento me e a dinamizar múltiplos
de estudos, orientação e workshops.
inserção tio mercado de
trabalho, quer ao nlvel local,
nacional, europeu.
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CIEDA promove Feira em Seve.r do Vouga

A AEVA — Associação para a Tecnológico e COEP-RA —~ de Educação,
Educação e Valorização da Centro para a Oualificação e o
Região de Aveiro, através das Ensino Profissional da
suas marcas CIEDA — Centro Região de Aveiro, em parce
de Informação Europe Direct ria com a Universidade de
de Aveiro, CATEC Campo Aveiro promoveram ali Feirà
fl;..~ ~7rZ’’W’9~ ~,r-’~

Emprego e , um segundo momento, no

e

Mais informações e inscrições em:
www .europe-direct-aveiro.aeva.eU


