Designação do Projeto| PEPAL – Programa de Estágios Profissionais na Administração Local
Código do Projeto: |POISE – 02-3220 – FSE-000318
Objetivo Principal| Estágios Profissionais na Administração Pública
Região de Intervenção| Norte
Entidade Beneficiária| Município de Vila Real
Data de Aprovação|20-07-2017
Data de Início|17-07-2015
Data de Conclusão| 30-11-2016
Custo Total Elegível|€85.912,12
Apoio Financeiro da União Europeia| Fundo Social Europeu (FSE) - €79.039,89
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| €6.873,03
Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos
Objetivos: O principal objetivo da operação é a integração dos jovens no mercado de trabalho. Este projeto vai
garantir o início de um processo de aquisição de experiência profissional em contacto e aprendizagem com as
regras e boas práticas ou sentido de serviço público, fomentando o contacto dos jovens com outros
trabalhadores e atividades, evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização e a melhoria d
seu perfil de empregabilidade.
O projeto pretende privilegiar áreas de formação capazes de modernizar, revitalizar e dinamizar os serviços ao
dispor dos munícipes, contribuindo para a integração de jovens no mercado de trabalho.
Esta oportunidade de aprendizagem continua e em exercício permite aos estagiários a operacionalização dos
conhecimentos adquiridos no percurso académico e o contacto com profissionais experientes, possibilitando,
para além da valorização do curriculum, a aquisição de experiência profissional e desenvolvimento de
competências, fatores determinantes para a futura inserção no mercado de trabalho.
Atividades: Estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza
técnica e/ou cientifica que fundamentem e prepararem a decisão; co-participação em atividades nas áreas de
atuação específicas, instrumentais e operativas dos órgãos ou serviços, de forma responsável e com
acompanhamento superior.
Resultados: Conhecer o funcionamento e dinâmica interna da Autarquia e da unidade orgânica de acolhimento;

colaborar ativamente nas tarefas e apoiar na promoção e desenvolvimento, capacitar e preparar os estagiários
para o mercado de trabalho.

