
V

ESTÁ DESEMPREGADO/A ?

QUER MUDAR DE ACTIVIDADE 

PROFISSIONAL ?

QUER AUMENTAR AS SUAS  

COMPETÊNCIAS?

O SEU EMPREGO ESTÁ 

AMEAÇADO ?

ONDE ESTAMOS?

EXPONHA A SUA SITUAÇÃO ! 

VENHA TER CONNOSCO !
CASA SINDICAL TTVC

Av. da Boavista, 583 – 4100 – 127 PORTO

Telef: 22-6002377 – Fax: 22-6002164

Email: gip@fesete.pt Site: http://fesete.pt/gip/
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V

É a organização ou serviço que presta apoio a

jovens e adultos desempregados para a definição ou

desenvolvimento do seu percurso de inserção ou

reintegração no mercado de trabalho, em estreita

cooperação com os centros de emprego.

A criação dos GIP enquadra-se nas medidas políticas

que visam promover a coesão social através do emprego e

da qualificação profissional.

(Portaria nº127/2009—DR 1ª série nº21 de 30 Janº 2009)

A FESETE, como associação sindical, sempre atenta aos

problemas das/os trabalhadores, apresentou a sua

candidatura que, uma vez aceite, deu origem à criação do

nosso GIP.

O GIP/FESETE funciona em estreita ligação com o

Serviço de Emprego do Porto

O GIP/FESETE foi criado como resposta aos problemas

dos/as trabalhadores/as dos Sectores Têxteis, Vestuário e

Calçado.

Hoje está aberto a todos os/as 

trabalhadores/as activos. 

EXPONHA A SUA SITUAÇÃO ! 

CASA SINDICAL TTVC

Av. da Boavista, 583 – 4100 – 127 PORTO

Telef: 22-6002377 – Fax: 22-6002164

Email: gip@fesete.pt Site: http://fesete.pt/gip/

Terça e  Quinta-feira - Das 14h00 às 17h00 

Nos restantes dias por e-mail gip@fesete.pt

ou  via  telefone: 22-6002377

HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL:

O QUE É UM GIP?

VENHA TER CONNOSCO !

ENTÃO VENHA PROCURAR NO GIP: 

► Informação profissional;

► Apoio na procura de emprego;

► Acompanhamento na definição do seu percurso de 

qualificação;

► Encaminhamento para as ofertas de qualificação;

► Acompanhamento na definição do seu percurso de 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho;

► Informação sobre as medidas de apoio à criação do 

seu próprio emprego;
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