Contratos de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto

Acompanhamento Pós-Colocação

O CRQE da ASSOL tem vindo a promover junto das

IAOQE
Informação, Avaliação
e Orientação para a Qualificação
e Emprego

empresas, autarquias e entidades do setor social a

• Visa proporcionar ao candidato os elementos

social.

contratação de pessoas com alguma incapacidade

úteis para a definição de possíveis percursos

ao abrigo desta medida que permite às entidades

profissionais.

empregadoras receberem um apoio proporcional
à redução da capacidade produtiva da pessoa

• Visa promover a manutenção do emprego e a
progressão na carreira, assegurando as ações
necessárias a uma boa integração profissional e

• Desenvolve ações de reenquadramento em posto
de trabalho quando existem alterações nos níveis

• Avaliação de Capacidade de Trabalho

de capacidade.

Esta medida tem sido utilizada com grande

• Orientação para as respostas que melhor se

• Apoia e acompanha os candidatos integrados

sucesso na nossa região.

adequam ao candidato: Formação Profissional,

em medidas de apoio ao emprego e

Medidas de Apoio ao Emprego, Contrato de

trabalhadores contratados na resolução de

Emprego Apoiado em Mercado Aberto ou outras.

questões que contribuam para o seu bem

contratada.

A nossa experiência mostra que esta é uma
medida justa para as entidades empregadoras e

estar pessoal, incentivando assim um melhor

que tem permitido criar empregos para pessoas

rendimento profissional.

que sem este apoio teriam de viver de apoios

Apoio à Colocação

sociais.

• Visa promover a inserção no mercado de trabalho

• Apoia as entidades empregadoras para que

através de ações de medicação entre candidatos e

todo o processo de contratação e manutenção do

entidades empregadoras.

trabalhador sejam asseguradas com sucesso.

O CRQE pode ajudar as pessoas com limitações
notórias nas suas capacidades produtivas a
procurarem um emprego e também pode ajudar

• Promove as acessibilidades e adaptações

as empresas interessadas em contratá-las a

necessárias ao posto de trabalho

Outras Atividades
• Encontro Anual do Pós-Colocação

acederem aos apoios que a lei prevê.
• Ações de sensibilização aos empregadores,
contabilistas e demais interessados acerca das
medidas de apoio ao emprego.
• Mediação entre entidades empregadoras,
serviço de emprego e candidatos de forma a
assegurar uma boa integração e continuidade da
contratação.

• Projeto INTEGR’ARTE

Centro de Recursos
para a Qualificação e Emprego
A ASSOL é credenciada pelo IEFP como Centro de
Recursos Local para a Qualificação e Emprego de
Pessoas com Deficiência e Incapacidade (CRQE)
para os municípios de Oliveira de Frades, Vouzela,
S. Pedro do Sul e Castro Daire, atuando em
parceria com o Serviço de Emprego de Dão Lafões.
O objetivo do CRQE é promover a inserção
profissional dos candidatos., através de ações
de avaliação, orientação e apoio na integração no
mercado de trabalho.
Entre as ações desenvolvidas destacam-se:
IAOQE • Informação, Avaliação e Orientação para
a Qualificação e Emprego para pessoas com
deficiência e incapacidade
AC • Apoio à Colocação – apoio às pessoas
na integração do mercado de trabalho e apoio
às entidades empregadoras na elaboração de
candidaturas e demais procedimentos
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Se pretende receber o Jornal da ASSOL
deixe na recepção a sua morada ou envie um email
com a sua identificação e morada para
jornal@assol.pt

APC • Acompanhamento Pós-Colocação – apoio
às pessoas colocadas e aos seus empregadores
na resolução de problemas que possam surgir.
Atribuição de Produtos de Apoio

Candidaturas
Se tem uma limitação das suas capacidades de
trabalho pode informar-se diretamente na ASSOL
ou Serviço de Emprego.

A ASSOL agradece todas as suas críticas
e sugestões de melhoria, que pode fazer
preenchendo as fichas existentes nos
nossos serviços ou enviando um email para
assol@assol.pt

CRQE
CENTRO DE
RECURSOS
PARA A
QUALIFICAÇÃO
E EMPREGO

