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No próximo dia 20 de abril,
decorre na AEVA - Auditório Eog
Victor Matos, a V Edição da Volta
dc Apoio ao Emprego em
contexto europeu, uma iniciativa
da Ilepresentação da Comissão
Europeia em Portugal em
colaboração com o IEFPen Rede
Etirope Direct portuguesa.
Esta ação pretendo elucidar os
presentes sobre as diversas
oportunidades dc emprego e dc
mobilidade na União Europeia.

Contará com a presença do ~
Aveiro, a Rede Eures, a Garantia
.Iovcm, a Eurodesk e o GEi’E,
bois. conso um espaço de exposi
ção com divaslgação de oporttt
nidades em curso ao nível do
Erasmus+, SVE e Corpo Ettrupeu
de Solidariedade.
A inscrição é gratuita, tuas
obrigatória em:
www.vae.pt/aveiro2Oi7/
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Se Lem entre os 18 e os
30 anos, tem o12’ ano ou é
licenciado,
está desempregado
od procura um novo projeto
não desperdice esta
oportunidade!

e
0europe Volta de Apoio
direct ao Emprego

e,
e

Comissão lança Consulta Públiëa sobre o
Corpo Europeu de Solidariedade. Participe!
A

sua voz

A Comissão Europeia lançou unia consul

na Eúropa

ta pública para recolher os pontos de
vista de jovens, professores, animadores
dc juventude, organizaçoes, empregado
res e outras partes interessadas sobre as
prioridades e o rerorço do recém-lançado
(ogo Europeu dc Solidariedade. ‘ral
comosoi anunciado cm dezembro último
aguando dn seu latiçamento, a Comissão
está a preparar ufi,a proposta legislativa,
agendada para o ptimeiro semestre de
2017, que configura unia base jurídica

especifica para o Corpo Europeu dc
Solidancdadc. Os resultados da consulta
permitirão definir com maior precisão
consolidar o Corpn Europeu dc Solidaric
dada, cont,jbumdo para o trahalho que a
Comissão está a desenvolver coo, vista à
proposta legislal iva.

CORPO
EUROPEU
DE S000ARh(DAEE

À ceda à consulta pública em:
l.ttp://bitly/epeeslji

Semana Europeia da Juventude 2017
Dc 1 a 7 de mais,, duas açocs destinadas a
co,nc,nora-sc a Semana jovens e dcn,aís púbtieo
Europeia da Juventude interessado. Os dois
2017, intitulada ‘O. teu locais
selecionados
,lsroieto. a lua Europa: fora,,, a l~scola Prolissio
ConstnM, Vive, Participa’. ml dc Aveiro cisie recei,c
A ilcdc Eurodesk Portu
rui a sessão no dia 2, das
gal prevê realixstr através 16h30 às 181,00, no Audi —
dos seus multiplicadores túriu Eng. Victor Matos e
posicionados dc norte a no dia 4, das mli às
sul cio pais cerca de 300 16h30, será a vez do
cvcntos
citirante
a Agrupamento de Escolass
semana.
dc Aveiro - tiibIioteca da
Ens Aveiro, serão prt,mo Escola Se~
1 lomeoi
vidas
pela
Eurodesk (risto.
(AEVA) ens parceria com
issscrições gratssitasl
øin’iw-dir.cI-sv*iro~sevar.t
o Centro de Informação
Vagas iin,itadasl
Eumpe
Direet Aveiro

Tem a ver com a Europa
Tem a ver Consigo
e’

a~cer, La?c~r,

eroe
direct

Aveiro

coiinonciodo por:

www.europe-direct-aveiro.aeva.eu

