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DESCRIÇÃO DO GABINETE DE APOIO AO ESTUDANTE E À EMPREGABILIDADE 

GAEE DO ISTEC-PORTO 

 
I. Introdução 

O GABINETE DE APOIO AO ESTUDANTE E À EMPREGABILIDADE (GAEE) é um espaço de atendimento 

personalizado, cujos serviços servem o propósito de apoiar os estudantes: 

 
✓ No acolhimento e integração no ISTEC-Porto; 

✓ A definir e prosseguir objetivos académicos; 

✓ A ultrapassar dificuldades; 

✓ No processo de transição e integração no mercado de trabalho. 

 
II. Missão 

A missão do GAEE é, acima de tudo, contribuir para que cada estudante do ISTEC-Porto se sinta bem nesta 

instituição do ensino superior, bem como para que se sinta integrado e apoiado no seu percurso escolar e 

profissional.  

O GAEE centra-se, fundamentalmente, em dois grandes eixos: 

 
ESTUDANTES: contribuindo para o seu acolhimento e integração, promovendo o seu desenvolvimento ao 

longo do percurso académico e/ou profissional através do aconselhamento individual de apoio a 

decisões/escolhas, atualização de metodologias de estudo e desenvolvimento pessoal. 

 
EMPREGABILIDADE: promovendo uma interação estreita com o mercado de trabalho a que se destinam os 

diplomados do ISTEC-Porto, conhecendo-o e procedendo à divulgação da instituição e futuros profissionais, 

e fomentando o desenvolvimento profissional, no sentido de contribuir para a 

empregabilidade/empreendedorismo dos nossos diplomados e de facilitar a sua transição para o mercado 

de trabalho. 

 

III. Objetivos Estratégicos 

1- Apoio individualizado a decisões/escolhas (ao longo) do percurso académico e/ou profissional; 

2- Apoio no processo de procura ativa de emprego, na elaboração de um Curriculum Vitae eficaz e 

Carta de Apresentação/Motivação/Candidatura Espontânea e preparação para entrevistas de 

emprego/estágio; 

3- Estabelecimento de parcerias e protocolos de colaboração com empresas/ instituições; 

4- Angariação de Estágios Curriculares e/ou Profissionais para alunos junto de empresas/instituições; 

5- Preparação dos estudantes para os desafios associados à integração profissional; 

6- Empreendedorismo – Divulgação das políticas ativas de emprego, dos apoios a jovens 

empreendedores e do projeto Portugal Empreende; 

7- Apoio Social - atendimento personalizado aos alunos no âmbito da redução de dívidas; 

8- Divulgação de ofertas de emprego e de informação relevante para inserção no mercado de trabalho, 

junto dos estudantes e diplomados. 
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Desta forma as atividades do GAEE estão organizadas em quatro “espaços” diferentes, disponíveis 

a todos os estudantes, antigos alunos, diplomados do ISTEC-Porto, candidatos e empresas: 

 

IV. Espaço Estudantes 

Como devo planear o meu Percurso Profissional?  

Está na hora de ir para o mercado de trabalho?  

Fiquei desempregado. E agora, o que devo fazer? 

Pagar a propina é um problema?  

O semestre não está a correr bem. Precisava de falar com alguém! 

Marque uma entrevista, analisaremos o seu caso concreto e forneceremos apoio relevante. 

 

V. Espaço candidatos 

Quer conhecer todas as opções existentes para se candidatar aos cursos do ISTEC-Porto? 

Quer conhecer os apoios sociais? 

Quer conhecer as instalações e equipamento disponível? 

Marque uma entrevista, analisaremos o seu caso concreto e forneceremos apoio relevante. 

 

VI. Espaço diplomados / Antigos – alunos 

Está a receber a informação sobre os eventos do ISTEC-Porto? 

Está a receber as ofertas de emprego e de informação relevantes para inserção no mercado de trabalho? 

Se não, por favor contactar: 225 193 220 ou vmonteiro@istec.pt. 

 

VII. Espaço Empregabilidade/Empreendedorismo 

No espaço empregabilidade/empreendedorismo, os estudantes e diplomados do ISTEC-Porto podem 

encontrar apoio na exploração e construção de projetos profissionais e de “vida” e em questões relacionadas 

com a procura ativa de emprego/autoemprego. 

Serviços disponíveis no espaço empregabilidade/empreendedorismo: 

✓ Apoio individualizado a decisões/escolhas ao longo do percurso académico e/ou profissional; 

✓ Apoio no processo de procura ativa de emprego, na elaboração de um Curriculum Vitae eficaz e 

Carta de Apresentação/Motivação/Candidatura Espontânea e preparação para entrevistas de 

emprego/estágio; 

✓ Estabelecimento de parcerias e protocolos de colaboração com empresas/ instituições; 

✓ Apoio no processo de autoemprego; 

✓ Divulgação das políticas ativas de emprego, dos apoios a jovens empreendedores e do projeto 

Portugal Empreende; 

✓ Divulgação de Ofertas de Emprego / Estágios Profissionais;  

✓ Divulgação de Eventos. 

 

Caso deseje obter mais informações, por favor contactar: 225 193 220/26 ou vmonteiro@istec.pt. 
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