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exportar o CV 

carregar

Permite ao utilizador exportar os 
dados pessoais, anteriormente 
introduzidos no sistema informáti-
co. Ao utilizar este serviço web, 
esta opção permite ao utilizador 
criar um CV em formato Europass 
diretamente a partir da plataforma.

em formato Europass

Permite ao utilizador criar um perfil 
na plataforma a partir de um CV 
Europass existente. Ao carregar o 
seu CV Europass, os campos 
relativos aos seus dados pessoais 
serão automaticamente preenchi-
dos.

o CV Europass

PT

Fazer o seu sistema interoperável com 
o Europass é gratuito. As opções 
propostas são baseadas em padrões 
reconhecidos. Para informações 
tecnicas detalhadas sobre as opções 
do sistema de interoperabilidade, por 
favor, consulte o nosso site.

Encontram-se também disponíveis 
recursos, documentação e 
assistência técnica.

Cedefop 
Philippe Tissot
Administrador do site Europass

+30 2310490110  

europass-interop@cedefop.europa.eu

Telefone

E-mail

contacte-nosprática

Ligue-se 
ao
Europass

na ! ...
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interoperável  
Europass

Quem pode  

com o

É um portefólio de documentos 
desenvolvido pela Comissão Europeia 
visando apoiar a mobilidade 
dos cidadãos europeus.

O site Europass, administrado pelo 
Cedefop, foi lançado em 2005, tendo 
recebido cerca de 100 milhões de 
visitas até o momento.

É o modelo de curriculum vitae 
recomendado pela Comissão 
Europeia. Este documento ajuda os 
estudantes, trabalhadores e 
candidatos a um emprego a 
apresentarem as suas competências e 
qualificações de forma eficiente e 
consistente quando se candidatam a 
um emprego ou a uma oportunidade 
de formação.

 Europass CV preenchido online entre 2005 e 2014  
 (em milhões)

CV Europass
O que é 

A plataforma online permite ao utilizador 
criar e atualizar o seu currículo online. 
Também permite descarregá-lo, enviá-lo 
por e-mail ou exportá-lo para a Cloud.

O documento está disponível em   
27 idiomas.

O interface é intuitivo e de fácil  
utilização.

Pode ser usado a partir de um computa-
dor ou um tablet.

A carta de apresentação pode ser criada 
online e descarregada com o currículo.

Cópias dos diplomas, certificados de 
emprego, etc., devem ser anexados ao 
CV criando um portfolio eletrónico. 

Mais de 13 milhões de CV Europass 
foram criados online em 2014, e cerca 
de 48 milhões desde o lançamento do 
site.

plataforma online 
Europass

O que é
Europass
O que é ?

?

? ?ao

Quaisquer organizações que 
mantenham uma base de dados de 
CV ou um sistema informático onde 
os utilizadores finais preencham um 
perfil ou um formulário de 
candidatura:

serviços públicos de emprego;

agências de recrutamento; 

portais de emprego;

serviços de recursos humanos;

gabinetes de orientação 
profissional.

com o
tornar-se

tornar-se

interoperável
Europass

Porquê
o

milhões de visitas

Vantagem para os utilizadores: 
importação direta dos dados 
pessoais anteriormente 
disponibilizados numa outra 
plataforma.

Vantagem para as organizações: 
atratividade acrescida pela sua 
compatibilidade com um serviço 
europeu reconhecido.

?
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