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1 Feira da Educação, Emprêgo e
Empreendedorismo
Volta dë Apoio ao Emprego 2015
A AEVA através das suas
CIUDA e CA[EC,
promoveu a 1 Feita de Edu
caçilo Fist1srcgo e t€ntpre—
encledortsnso ‘la Regiao dc
Aveiro. Este cvci,lo preten
deu tnlhrinar sensibilizar e

5 jovens que partitisarans a
sua experiencia de nobili—
dade, ao abrigo de dois
P1 ogransas europeus Servi

ás vãritis

ies o IEFI’, OTI’-CSI’VC

oponirnidades exisicities no
pnsssegutineisto de estudos

e inserçao no mercado de
trabalho, aOs ‘liveis ettrt,—
peu, nacional e local, colo
cando à sua disposiçao uitm
CER FAMh. com a presen
ça de várias insliluiçãcs
ligadas ao emprego eâ edu

Oliva Ides ds tlintstsidos
‘fite Markehng Compnny.
ilugo Cocliso. Marusa Ra
stos

Mutlidados, CQEI’ da Re
gi8o de Aveiro, UA, ISCIA,

ainda lugar a Disseiainaçao
do
Projeto
Europeu
‘Perspective Expertencies

realiznç$o de duas cnníe
rêncsas “Volta de Apoio ao
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Enlrepresteurtal Sptrtt CIsal—
Ieoge mn Schooi Lducat,o,s”
bducaçao sara o liisspre
cndedoris,no”, dinamizada
por Nssno Maia.
Agradecemos a colabora
çflo de todas as indivitluali

Emprego elo Contexto Eu
ropeu” tons a prcseisça da

dados e organizações prt

Rede
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sou vários workslsops coor

aehi.tg e Francisco Mendes
da Beevery Creative. leve

IPAM. Coatou ni,sda co,,, a
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denados por banida Veiga,
Patricia Fonseca, Isabel

meadasnente a Kclly Servi
ces, Acteeco,
Eurof,nns,

superior dc Aveiro entre
elas a UA, o NUA e o
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CQEI’, CAIEC. CACIA
Renatil, Kelly Servtees e
IBRAJI flUA. Ditsposubi lt—

caçilo da ‘tossa iegiào no

IPAM e ‘[AKE 0FF, usos
diviilgaçao eis, atsditórso
das instituições de cn$51,0
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‘Iransnacionai.
Na “Volta de Apoio ao
Emprego na Rcgiito dc
Aveiro”, estiveram preseis
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-‘
-~

Ço Volttniúrio Europeu
Foriaasçilo co, Contexto

aproxsinttr os alunos linalis
ias do Ensino Secundário e
Proriastonal e demais públi
co

a

sesstes e cotslaiiios coas a
çõo em 2016.
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