
 

Avenida

T. 217816282               F.

DESTINATÁRIOS 

Jovens que pretendam ingressar no mercado de trabalho ou se enc

emprego; Profissionais em situ

repensar a sua carreira. 

 

OBJECTIVOS 

Compreender as noções de carreira e de profissão, re

vida, estabelecer uma visão e objectivos de carreira e desenvolver planos de acção para a sua 

concretização. 

 

CARGA HORÁRIA: 4 horas 

 

PROGRAMA 

1. (Re)Pensar a Carreira 

� Definir os conceitos de carreira e de profissão;

� Desassociar a noção de 

� Promover a construção de uma visão de carreira.

 

2. Planear a Carreira 

� Promover o auto-conhecimento e a auto

� Promover a capacidade de organização pessoal;

� Estabelecer e concretizar objectivos;

� Promover o dinamismo e 

� Elaborar um mapa de carreira;

� Empreender e concretizar um projecto.

 

 

FORMADOR: Rui Filipe Rebocho 
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Jovens que pretendam ingressar no mercado de trabalho ou se encontrem à procura de 1º 

situação ou em risco de desemprego; Profissionais que pretend

Compreender as noções de carreira e de profissão, rever, redefinir e planear os

vida, estabelecer uma visão e objectivos de carreira e desenvolver planos de acção para a sua 

 

Definir os conceitos de carreira e de profissão; 

Desassociar a noção de carreira da noção de profissão; 

Promover a construção de uma visão de carreira. 

conhecimento e a auto-avaliação; 

Promover a capacidade de organização pessoal; 

Estabelecer e concretizar objectivos; 

Promover o dinamismo e a adaptabilidade; 

Elaborar um mapa de carreira; 

Empreender e concretizar um projecto. 

Rui Filipe Rebocho – Mestre em Psicologia do Trabalho e das Organizações

 

ontrem à procura de 1º 

ação ou em risco de desemprego; Profissionais que pretendam 

ver, redefinir e planear os projectos de 

vida, estabelecer uma visão e objectivos de carreira e desenvolver planos de acção para a sua 

Mestre em Psicologia do Trabalho e das Organizações 


