P.PORTO - PORTAL DE EMPREGO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO PARA CANDIDATOS E EMPRESAS
O PORTAL DE EMPREGO emprego.ipp.pt é uma ferramenta online construída em exclusivo para a comunidade
académica do P.PORTO com o objetivo de facilitar o contacto entre os candidatos e as Entidades Empregadoras.

O "REGISTO DE CANDIDATOS" NESTA PLATAFORMA PERMITE:
. Aceder a informações e recursos relevantes na área de empregabilidade e gestão de carreira,
disponibilizadas no menu “Oportunidades IPP” emprego.ipp.pt/detallecontenido/idnoticia/161/

. Registar/Modificar/Desativar o CV no formato de pesquisa do PORTAL DE EMPREGO e disponibilizar em anexo um
modelo personalizado do CV

. Disponibilizar o CV a outras Entidades Empregadoras registadas na rede internacional de portais de emprego Trabalhando,
mediante o seu consentimento no ato do registo no PORTAL DE EMPREGO e a alteração do seu nível de privacidade

. Consultar/Responder as ofertas de emprego/estágio disponibilizadas no PORTAL DE EMPREGO e a ofertas
exclusivas para a comunidade académica P.PORTO no filtro “Oportunidades IPP”

. Consultar/Responder as ofertas de emprego/estágio disponibilizadas pela rede internacional de portais
de emprego Trabalhando

. Consultar notícias de interesse para enriquecimento académico e profissional, e de ações que promovam
o potencial de empregabilidade

. Enviar sugestões e propostas de atividades com interesse na área da empregabilidade e gestão de carreira

CANDIDATOS - PROCESSO DE REGISTO NO PORTAL DE EMPREGO:
. Aceder ao PORTAL DE EMPREGO emprego.ipp.pt
. No lado direito da página inicial do PORTAL DE EMPREGO, clicar na opção “Registo Currículo” emprego.ipp.pt/ingresarcandidato/
. Prosseguir com o “Registo de Utilizador” preenchendo os dados pessoais solicitados, e gerar uma palavra-chave de acesso
. Por forma a obter validação automática para acesso ao PORTAL DE EMPREGO, deverá preencher os campos relativos
ao NIF e número mecanográfico no P.PORTO

. Consultar as condições e termos inerentes à inscrição no PORTAL DE EMPREGO e firmar a sua aceitação
. Completo o registo no PORTAL DE EMPREGO, é possível começar a construir o Currículo online, e efetuar o upload de
documentos relevantes do tipo pdf e até 1 MB de tamanho

. Para mais informações poderá contactar o GIAP giap@sc.ipp.pt

EMPRESAS - PROCESSO DE REGISTO NO PORTAL DE EMPREGO:
. Aceder ao PORTAL DE EMPREGO emprego.ipp.pt
. No lado direito da página inicial do PORTAL DE EMPREGO, clicar na opção “Registo Empresas” emprego.ipp.pt/registroempresas
. Preencher da forma mais completa possível todos os campos de registo, e gerar uma palavra-chave de acesso
. Consultar o aviso legal / condições gerais para Empresas e firmar a sua aceitação
. Completo o registo no PORTAL DE EMPREGO emprego.ipp.pt, deverá aguardar por validação pelo Gabinete de
Integração Académica e Profissional giap@sc.ipp.pt

. Após validação, esta plataforma possibilita:
a. Publicar/visualizar/modificar/arquivar as suas ofertas de emprego/estágio, garantindo que as mesmas são
exclusivas para os candidatos do P.PORTO
b. Visualizar o número de candidatos totais e vigentes a cada oferta de emprego/estágio e realizar uma
pré-seleção de candidatos por perfil curricular
c. Pesquisar e consultar CV e Portefólios de candidatos disponíveis para novas oportunidades profissionais, e criar
um mini arquivo

. A consulta da oferta letiva do P.PORTO ipp.pt/ensino/escolas permite à Entidade Empregadora um processo de
recrutamento mais eficiente, e melhor adequar o perfil técnico-profissional às necessidades existentes

. Se pretende um contacto direto e privilegiado com candidatos do P.PORTO e com ganhos de eficiência no processo de
recrutamento, poderá ainda consultar informações acerca das seguintes iniciativas P.PORTO @companyDATING
ipp.pt/ensino/apoio-aos-estudantes/gabinete-integracao-academica-profissional/empregabilidade-gestao-carreira
ou P.PORTO@NetworkingDAY para a Empregabilidade
ipp.pt/ensino/apoio-aos-estudantes/gabinete-integracao-academica-profissional/empregabilidade-gestao-carreira

. Para mais informações poderá contactar o GIAP giap@sc.ipp.pt

EMPRESAS - AVISOS:
Ao efetuar o registo na PORTAL DE EMPREGO, a Entidade Empregadora:

. Declara a veracidade da informação que disponibiliza
. Compromete-se a inserir ofertas de emprego que se inscrevam numa política de recrutamento e seleção diretamente
relacionada com os graus de formação académica dos candidatos do P.PORTO

. Compromete-se a não utilizar/divulgar qualquer informação recolhida no PORTAL DE EMPREGO,
a título gratuito ou oneroso

. Compromete-se a não inserir mensagens para publicitação ou promoção da Empresa ou de terceiros
. Compromete-se a exercer o devido cuidado para proteger o seu nome de utilizador e a sua palavra-chave da utilização
por terceiros seja qual for o motivo e, a comunicar prontamente ao serviço administrador todas as situações de
utilização indevida

T. 225 571 016
E. giap@sc.ipp.pt

