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SERVIÇOS ONLINE - IEFPONLINE 

 

O Portal iefponline disponibiliza aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro o acesso a vários 

serviços que permitem a inscrição para emprego e a candidatura a ofertas de emprego 

Para aceder a estes serviços deverá utilizar o seguinte endereço: 

 

https://iefponline.iefp.pt 

 

 

 

  

Ao clicar em Regresso a 

Portugal será 

direcionado para uma 

página onde poderá 

obter informação útil e 

iniciar o processo de 

registo/acesso aos 

serviços que lhe 

disponibilizamos 

https://iefponline.iefp.pt/
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Nesta página poderá 

encontrar informação 

básica sobre os 

serviços que lhe 

disponibilizamos. 

Apenas poderá aceder 

a estes serviços se 

estiver previamente 

registado. 

Antes de prosseguir 

recomendamos que 

leia a informação a que 

poderá aceder através 

dos Links sinalizados. 
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Regresso a Portugal 

Serviços online - iefponline  

Autenticação 

Para obter informação sobre o processo de autenticação poderá consultar o respetivo manual: 
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/documentos/Tutorial_Autenticacao.pdf 

 

Como me posso registar para procurar emprego? 

 

 

 
 
 
 
 

Deverá selecionar o 

perfil CANDIDATO. 

Tenha em atenção a 

sinalização do país de 

residência, deverá ser 

diferente de Portugal.  

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/documentos/Tutorial_Autenticacao.pdf
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Em seguida clique em 

cima do seu nome e aceda 

à próxima página para 

prosseguir o registo. 

Comece por registar os 

dados de UTENTE. 

XXXXXX 
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Regresso a Portugal 

 

 

 

 

Dados Pessoais: 

 

 

 

 

 

 

A informação que registou 

no formulário anterior 

surge devidamente 

preenchida. Deverá 

completar o registo com a 

restante informação 

solicitada. 

Este formulário é 

constituído por 3 

separadores. 
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Dados de Contacto 

 

 

Dados Adicionais 

 

 

Indique a sua 

situação face ao 

emprego. 
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Após ser efetuada a 

submissão do 

formulário surge a 

seguinte mensagem. 

Deverá selecionar a 

opção sinalizada para 

poder prosseguir o 

registo como Candidato 

a Emprego. 

A informação que 

necessita de preencher 

para completar o seu 

CV está distribuída por 

9 separadores. 

A informação que registou em 

formulários anteriores surge 

preenchida por defeito.  

Se pretender que as entidades 

empregadoras, registadas neste 

portal, tenham acesso aos seus 

dados pessoais, deverá clicar na 

checkbox sinalizada.  

Caso contrário as entidades 

apenas terão acesso aos seus 

dados profissionais. 

Caso contrário 
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Regresso a Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso mencione os seus dados de 

contacto no CV as entidades 

empregadoras poderão contactá-lo 

diretamente. 

No separador Educação e Formação, 

tenha atenção à informação requerida 

sobre as suas habilitações literárias, 

bem como o país onde as mesmas 

foram obtidas e as respetivas 

equivalências em Portugal. 
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Regresso a Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após completar o preenchimento da informação 

dos 9 separadores e de submeter o pedido, será 

direcionado para esta página. 

Para concluir o registo como Candidato a Emprego 

e para poder candidatar-se às ofertas de emprego 

disponíveis neste Portal, deverá clicar no link 

sinalizado. 

Sinalize a opção Interna 

e preencha a informação 

requerida nos 

separadores abaixo. 
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Depois de estar registado como candidato como posso procurar ofertas de emprego? 

 

 

Depois de submeter o 

seu pedido com sucesso 

fica registado nos 

serviços do IEFP e pode 

candidatar-se às ofertas 

de emprego disponíveis 

no Portal. 

Na sua área de gestão 

irão surgir propostas de 

ofertas de emprego que 

se ajustam às suas 

pretensões. 
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Regresso a Portugal 

 

 

 

 

 

Caso pretenda ter acesso 

a mais ofertas poderá 

efetuar uma pesquisa na 

página principal deste 

portal. 

Pode refinar a 
sua pesquisa 
usando os vários 
filtros 
disponíveis. 

Clicando nos 
links com a 
designação das 
profissões acede 
ao detalhe da 
oferta.  
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Regresso a Portugal 

 

 

 

 

 

Caso verifique 
que a oferta lhe 
interessa e que 
reúne os 
requisitos 
solicitados, pode 
clicar no botão 
Candidate-se a 
Esta Oferta  

Depois de se candidatar 
à oferta recebe a 
seguinte mensagem.  
 
Caso pretenda pode 
pesquisar mais ofertas. 
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Regresso a Portugal 

 

 

 

Pode ainda guardar a 
oferta nos favoritos 
para poder decidir mais 
tarde sobre uma 
eventual candidatura. 

As ofertas que 
selecionou ficam 
guardadas nas Minhas 
Ofertas. 
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Como posso saber o resultado das minhas candidaturas às ofertas de emprego? 

 

 

 

Sempre que for contactado 
pelos nossos serviços, para ser 
informado sobre o resultado 
da sua candidatura a ofertas 
de emprego, ou por outros 
motivos, receberá na sua caixa 
de e-mail uma mensagem. 

Sempre que esta informação 
estiver mencionada na oferta, 
significa que a entidade 
empregadora se candidatou a 
medidas de apoio ao emprego, o 
que significa que poderá não 
reunir os requisitos necessários. 
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Regresso a Portugal 

 

 

 

 

 

Aceda à Caixa Postal na 
opção Comunicações e 
receberá a esta mensagem. 

Seguidamente poderá 
visualizar e imprimir a 
informação disponibilizada. 

Neste caso foram 
disponibilizados os detalhes 
da oferta de emprego para 
que possa contactar a 
entidade empregadora. 
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Posso beneficiar de outros apoios? 

O IEFP disponibiliza aos candidatos a emprego um conjunto alargado de serviços que visam facilitar a 
inserção/reinserção no mercado de trabalho de candidatos em situação de desemprego. 

Caso regresse a Portugal e esteja numa situação de desemprego, poderá dirigir-se a um Centro de Emprego 
para obter informação mais detalhada sobre estes apoios ou, caso deseje, pode desde já consultar 
informação no portal do iefponline. 

 

 

 

Pode aceder a informação 
sobre os apoios na página 
principal deste portal. 


