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SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
De forma a obteres mais informações sobre profissões, mundo do trabalho, ofertas de educação e
formação, aqui ficam algumas sugestões de sites onde podes explorar essa informação.
Entidades

Sítios

Informações disponíveis

Oferta formativa

Direcção
Geral de
Educação

Associação
Nacional
para a
Qualificação
e Ensino
Profissional

Escolas de
Turismo de
Portugal
Instituto do
Emprego e
Formação
Profissional

http://www.dge.mec.pt/

http://www.anqep.gov.pt/

http://escolas.turismodeportugal.pt/

www.iefp.pt

Oferta formativa, orientação
escolar e profissional –
estudar na Europa,
aproximação á vida activa,
prosseguimento de estudos,
materiais informativos.
Informação sobre oferta
formativa ; Centros para a
Qualificação e Ensino
Profissional.
Informação sobre cursos de
formação profissional na área
do Turismo.
Formação profissional,
mercado de emprego, centros
de formação , oferta de
emprego.

Acesso ao Ensino Superior
Acesso ao ensino superior

Direcção
Geral do
Ensino
Superior

www.dges.mctes.pt

Todos os cursos do ensino
superior público / particular e
cooperativo, com informações
sobre acesso, notam do último
candidato, e ligação aos sites dos
estabelecimentos de ensino, para
informação sobre currículos dos
cursos, saídas profissionais.

Obrigatório consultar este
site no 11º e 12º, pelo
menos!!!
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Estudar na Europa
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pt&c
atId=487&parentId=55&acro=learning
http://juventude.gov.pt/EducacaoFormacao/Ag
irEuropa/Eurodesk/Paginas/EstudarnaEuropa.a
spx
http://ec.europa.eu/ploteus/

Mobilidade europeia no domínio
da educação e formação
profissional, parcerias escolares,
aprendizagem de línguas
europeias.

http://on-the-move.org/
http://euroguidance.gov.pt/
Informação sobre profissões
O Mundo das
Profissões (guia
indispensável na
exploração das
profissões)
Cidade das
Profissões
Portal de
Orientação do
IEFP (utilizador

http://www.mp.anqep.gov.pt/

http://cdp.portodigital.pt/
https://vias.iefp.pt/Paginas/bemvindo.aspx?ReturnUrl=%2fvias%2fPaginas%2fVi
as.aspx

tem que se registar)

http://www.edunau.net/bussola/bussola.asp?page=profissoes_nav
Outros sites com http://www.citi.pt/mqe/guia_profss/grafica/consultaguia.html
informação
sobre profissões http://www.guiadacarreira.com.br/profissao/guia-das-profissoes/
http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/
http://www.forum.pt/profissoes
http://designthefuture.pt/discover.aspx

Informação sobre
o ranking das
profissões em
termos de
empregabilidade

http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2016
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nos EUA
Para além da internet, podes e deves procurar outras entidades/serviços, onde também poderás obter
mais informações sobre os mesmos temas.




Serviços de Psicologia e Orientação da tua escola (com local de atendimento na EB 2,3 de
Corroios e na ESJoão de Barros) - E-mail : spo@aejoaodebarros.com
Biblioteca Escolar José Gustavo na Escola Secundária João de Barros

