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As funções do Sector de Inserção Profissional desta Faculdade são as seguintes: 

  

1.  Atender e apoiar de forma individual e personalizada os utentes do SIP no seu 

processo de transição para a vida activa; 

2.  Gerir a Bolsa de Emprego interactiva da FLUP; 

3.  Recolher e divulgar ofertas de emprego e estágios curriculares/profissionais; 

4.  Colaborar com as várias entidades que contactam o SIP no processo de pré - 

selecção de candidatos; 

5.  Divulgar e prestar informações sobre os programas de apoio ao emprego e 

programas de estágio institucionais; 

6.  Divulgar e colaborar nas candidaturas ao Programa Leonardo da Vinci; 

7.  Colaborar com os estudantes na colocação em estágio curricular (Tradução, 

Sociologia e Ciência da Informação); 

8. Coordenar o Processo de Recrutamento e Selecção de estagiários ao abrigo 

do Programa de  Estágios Profissionais na Administração Pública (PEPAP); 

9. Apoiar a concretização do Projecto de Ensino de Inglês no Ensino Básico, ao 

   abrigo do protocolo celebrado entre a FLUP e a Câmara Municipal do Porto; 

10. Publicar o jornal trimestral ‘Emprego & Letras’; 

11. Organizar sessões de esclarecimento bianuais subordinadas ao tema da ‘Procura 

Activa de Emprego’; 

12. Contactar empresas/instituições com o objectivo de estabelecer Protocolos para 

facilitar a realização de estágios curriculares/profissionais e a colocação dos 

diplomados da FLUP no mercado de trabalho. 

  
 
 
 
 
 
 
 



  
Dados estatísticos referentes à actividade desenvolvida pelo SIP: 
  

Bolsa de Emprego Interactiva 
  
O SIP faz diariamente a gestão da Bolsa de Emprego da FLUP, criada por sua iniciativa 

no ano de 2003. Em média, por ano, este serviço tem validado cerca de  1000 registos 

de candidatos a emprego e 70 registos de empresas empregadoras na BE .  

  
Protocolos Nacionais 

  
A FLUP, através do SIP, celebrou, até à data, protocolos de colaboração com 74 

empresas/instituições nacionais, divulgadas no site da BE. 

  

Entidades Empregadoras Contactadas 
  
Anualmente estabelecem contacto com o SIP cerca de 280 entidades nacionais. 

   
Ofertas / Colocações 

  
Nos últimos anos, têm sido dirigidas ao SIP cerca de 110 ofertas de emprego por ano, 

das quais resulta uma média de 90 colocações em emprego e/ou estágio. 

 


