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ANEXO V - REGULAMENTO DO GABINETE DO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO 

Artigo 1º  
Objeto 

1. O presente regulamento define as condições de funcionamento do Gabinete do Emprego e 

Empreendedorismo (GEE) do Agrupamento de Escolas D. Sancho I (AEDS1). 

Artigo 2º  
Finalidade/Objetivo 

1. O Gabinete do Emprego e Empreendedorismo é uma estrutura de apoio e orientação para os alunos e ex-

alunos do AEDS1, que mobiliza um espaço de atendimento e de informação centralizado nas temáticas 

relacionadas com a Formação em Contexto de Trabalho (FCT), mercado de trabalho, emprego e 

empreendedorismo. 

Artigo 3º  
Âmbito da ação 

1. O âmbito da ação do GEE desenvolve-se nos seguintes eixos fundamentais: 

a. Aproximação da Escola às Empresas; 

b. Observatório do Emprego; 

c. Empreendedorismo e Inovação; 

d. Apoio na manutenção do Selo de Garantia da Qualidade no Ensino e Formação Profissional 

(European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training - 

EQAVET); 

e. Apoio a projetos Erasmus+ (Estágios Internacionais). 

Artigo 4º  
Atividades 

1. O GEE desenvolve as seguintes atividades: 

a. Criação de uma base de dados atualizada das empresas parceiras do Agrupamento e dos potenciais 

candidatos (alunos e ex-alunos); 

b. Estabelecimento de interligações com as potenciais entidades empregadoras e com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP), com o intuito de facilitar o processo de recrutamento e 

de inserção/reinserção no mercado de trabalho; 

c. Apoio às empresas na divulgação/publicação de propostas para a realização da Formação em 

Contexto de Trabalho, ofertas de emprego e estágios; 

d. Promoção da transição dos alunos do Agrupamento para o mercado de trabalho; 

e. Apoio aos alunos do Agrupamento no prosseguimento de estudos; 

f. Dinamização de um plano de atividades em parceria com as empresas; 

g. Angariação de materiais para equipar oficinas e laboratórios; 
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h. Angariação de patrocínios para prémios de mérito e excelência; 

i. Colaboração com os Diretores de Curso na gestão dos seus cursos; 

j. Organização de sessões/workshops/palestras sobre temáticas relevantes na área do emprego e 

apoio a projetos e concursos de nível local, regional e nacional; 

k. Outras atividades consideradas relevantes para a integração profissional dos alunos e ex-alunos. 

Artigo 5º  
Destinatários 

1. São destinatários dos serviços do GEE todos os alunos e ex-alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho I. 

2. O GEE mobiliza também um espaço de atendimento e informação para os Encarregados de Educação. 

Artigo 6º  
Coordenação 

1. A coordenação do GEE é da responsabilidade de um docente nomeado anualmente pela Diretora do 

Agrupamento. 

2. O coordenador promove a concretização do plano de ação do GEE juntamente com uma equipa constituída 

para esse efeito. 

Artigo 7º  
Funcionamento e atendimento 

1. O GEE funciona numa sala do átrio da escola sede, junto ao PBX. 

2. O GEE tem definido um horário de atendimento que se encontra afixado junto da sala e no sítio do 

Agrupamento. 

3. Poderão realizar-se atendimentos ou outras atividades individuais fora do horário estabelecido desde que 

marcadas com a devida antecedência. 

Artigo 8º  
Revisão do Regulamento 

1. O presente regulamento poderá ser alvo de alterações ou modificações, sempre que sejam considerados 

pertinentes por parte da Direção do Agrupamento. 

 


