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Medida Estágios Profissionais

 

1Medida Estágios Profissionais
Já abriram as candidaturas à Medida Estágios 
Profissionais, criada pelo IEFP.

2 Medida Contrato-Emprego 

Os Estágios Profissionais podem dar um apoio até 
5.000€ para as empresas que tiverem necessidade de 
contratar um colaborador nos próximos meses com:
 
   menos de 30 anos, 
   e com pelo menos o 12ºano concluído.

Os estágios podem ter uma duração de 6, 9 
ou 12 meses.

A medida de Contrato-Emprego 
destina-se às pessoas singulares ou 
coletivas que venham a 
celebrar contratos de trabalho sem 
termo, com desempregados inscritos 
no IEFP. 

Após o término do período de estágio, a 
empresa poderá beneficiar de um prémio pela 
integração do estagiário nos quadros da 
empresa.

Já abriram as candidaturas à
Medida Contrato-Emprego.

Contacte a SIMPLIFIK e obtenha
mais informações acerca deste 
apoio que lhe poderá garantir até 
5.000 € por cada colaborador 
admitido!

IEFP – MEDIDAS DE INCENTIVO 
AO EMPREGO



PEÇA JÁ O SEU CARTÃO DE CRÉDITO COM A SIMPLIFIK!
Este cartão é ideal para as suas subscrições online de música, séries, Uber e muito mais, 
e com ele, pode dividir o pagamento das suas compras automaticamente em 3x sem juros 
para valores iguais ou superiores a 300€.
Com a SIMPLIFIK, pode aderir ao cartão e receber até 200€ de volta nas compras 
realizadas nos primeiros 12 meses.

VANTAGENS:

Montantes de Compras e Levantamento 
de Cash Mensal Valor Cashback Mensal

>= 500€

300€ - 499€

100€ - 299€
 

20€

10€

5€

Pagar em 3x em qualquer parte do 
mundo;
Ficar isento da comissão de 
combustível;
Oferta de 3 meses do plano de proteção 
financeira;
Descontos, prémios e produtos com 
condições especiais;
Acesso à App para gestão do dia a dia;
Ideal para compras online;
Disponível para clientes de qualquer 

MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE 
A EQUIPA SIMPLIFIK!

CASHBACK - COMO BENEFICIAR?
Realizar compras ou adiantamentos de numerário a crédito (levantamento de cash em 
ATM) num valor de acordo com os seguintes patamares:

Este valor será creditado na conta-cartão trimestralmente para amortização de capital 
utilizado ou como crédito por utilizar.


