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OBJETIVOS

GRUPOS ALVO &
OUTROS BENEFICIÁRIOS

Obje�vos CUVID
Criar oportunidades dos jovens se apresentarem
de forma cria�va a potenciais empregadores,
aumentando as suas perspe�vas de emprego,
através de uma ferramenta de currículos em
vídeo.
Ajudar os jovens na criação de vídeos eﬁcazes
com tutoriais online, orientações e recomendações.
Abordar potenciais empregadores e facilitar a
pré-seleção de candidatos a emprego.
Aumentar a mobilidade dos jovens em situação
de desemprego no seu país de origem, pela
visibilidade das suas competências no mercado de
trabalho externo.

INOVAÇÃO
O projeto CUVID assenta em três pilares:

JOVENS /
ESTUDANTES DO ENSINO PROFISSIONAL

Desenvolvimento de um novo método de
candidatura a emprego e de uma ferramenta
digital baseada em auto apresentação em vídeo.

EMPREGADORES /
RESPONSÁVEIS DE RECURSOS HUMANOS

Desenvolvimento de tutoriais online para jovens
sobre como criar aplicações de vídeo eﬁcazes,
baseados nas mais recentes pesquisas.

PROFESSORES / FORMADORES / TUTORES

Ligação directa dos jovens ao mercado de
trabalho europeu, aumentando assim a sua
mobilidade e empregabilidade.

SERVIÇOS DE APOIO AO EMPREGO /
ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS /
ORGANISMOS PÚBLICOS

DURAÇÃO DO PROJETO &
ATIVIDADES
Duração do Projeto
01/10/2016 – 30/09/2018
A�vidades do Projeto
Análise de requisitos e padrões de qualidade de um CV
Desenvolvimento de
Tutoriais online & Smart Shows para aplicações de vídeo CUVID
Plataforma online CUVID para vídeo CVs
Criação de um Manual de instruções para
professores e formadores
Sensibilização & Disseminação dos
resultados do projeto
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