
 

  

 

 

 

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SÃO VICENTE 

OBS: Programa em anexo. 
_____________________________________________________________________________________  

Chã de Cemitério – Vila Oeiras n.º 3 - Mindelo – São Vicente – Cabo Verde  

 C.P 712 - Tel. 232 63 08 – Fax 231 25 89 

Email: cefpsvicente@iefp.gov.cv 

  

     
 Exmo(a) Senhor(a)  

_________________________________ 
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Assunto: Cerimónia de apresentação pública do PEPE e Plataforma de Gestão dos Estágios Profissionais e 

Intermediação laboral 

 

No âmbito da implementação de uma das medidas de política ativa de emprego, o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional – IEFP, cumprindo a Lei nº 53/2017, publicada no BO nº 
53/2017, e como entidade gestora do programa, através dos Centros de Emprego e Formação 
Profissional, irá realizar a apresentação pública do Programa de Estágio Profissional Empresarial 
(PEPE) e da Plataforma de Gestão dos Estágios Profissionais e Intermediação Laboral. 
 
O Programa de Estágio Profissional Empresarial” visa possibilitar aos jovens qualificados 
adquirirem experiências de trabalho de natureza eminentemente prática a decorrer em 
ambiente real de trabalho e a Plataforma servirá de suporte para a gestão do referido estágio 
assim como a gestão de ofertas de empregos disponibilizadas através da referida plataforma. 
 
Face ao exposto é com muito prazer que o Centro de Emprego e Formação Profissional de S. 
Vicente, tem a honra de convidar V. Excia, a tomar parte da Cerimónia de Apresentação Pública do 
PEPE e Plataforma de Gestão dos Estágios Profissionais e Intermediação laboral, que contará 
ainda com a assinatura de protocolos de Adesão ao programa, com algumas Empresas da Ilha. 
 
O Ato terá lugar no próximo dia 27 de Agosto de 2018 às 10:30 na Sala de conferência da 
Câmara de Comércio Barlavento – Mindelo-SV, contará com a presença de vários parceiros e 
será presidido pelo Sr. PCA do IEFP Dr. Paulo Silva. 
 
Ciente da atenção, que por certo V. Excia. Irá dispensar a este convite e contando com a vossa 
honrosa presença, em nome do Conselho de Administração do IEFP, o CEFP-SV, apresenta 
antecipadamente os sinceros agradecimentos. 
 

 
     A Coordenadora Interina do CEFP-SV 

 
        __________________________________ 

                /Dr.ª Edite Borges Miranda/ 
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