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A candidatura à medida é apresentada pelas empresas, exclusivamente, em via eletrónica, através do portal 
empregojovem.azores.pt, onde deverá constar:
              - O perfil e formação dos candidatos pretendidos;
              - Os objetivos e tarefas a desenvolver pelos candidatos, tendo por atenção que estes devem estar relacionados com a 
atividade principal da empresa.
              - As declarações das situações contributiva e tributária perante a Segurança Social  e Autoridade Tributária Aduaneira 
regularizada ou a autorização para consulta eletrónica das situações pela direção regional competente a máteria de emprego.

Após a formalização da candidatura, a direção regional procede à sua análise e decisão, no prazo de 30 dias seguidos, mesmo que 
haja a solicitação de elementos adicionais. Caso estes elementos sejam solicitados, a empresa tem 10 dias úteis para prestar 
esclarecimentos.

Após o deferimento da candidatura cabe às empresas efetuar a seleção dos candidatos.

O estágio só pode ter ínicio após deferimento e submissão do contrato de formação em contexto trabalho.

O incumprimento das obrigações respeitantes a este apoio determina a impossibilidade da empresa candidatar-se à medida JOVEM 
PRO, pelo período de 2 anos.

Declaração de Retificação n.º 11/2021 de 2 de junho de 2021

Medida JOVEM PRO (aplicável à Região Autónoma dos Açores)

Empresas privadas, cooperativas, empresas públicas e entidades sem fins lucrativos, que estejam obrigadas à entrega do Relatório 
Único e que tenham cumprido em conformidade, relativamente ao ano anterior ao da candidatura, bem como aquelas que, não 
estando legalmente obrigadas à entrega do Relatório Único, demonstrem ter iniciado a sua atividade há três meses anteriores à 
candidatura.

Ficam excluídas as empresas que não tenham cumprido as obrigações de contratação dos estagiários no âmbito das medidas 
ESTAGIAR L, T ou INOVAR.

Esta medida destina-se a jovens com as seguintes qualificações:
- De nível 1 a 5 do Quadro Nacional de Qualificação é atribuida uma bolsa mensal no valor de 698,25€ pela Região Autónoma dos 
Açores;
- De nível 6 a 8 do Quadro Nacional de Qualificação é atribuida uma bolsa mensal de 698,25€, majorada a 25% pela Região Autónoma 
dos Açores.

Os candidatos têm direito a subsídio de alimentação de acordo com o valor aplicável à Administração Pública, ficando este a cargo do 
Fundo Regional do Emprego.

A medida tem a duração de nove meses, sendo a carga horária de 35 horas semanais, em horário idêntico ao praticado na empresa.

O número de candidaturas não pode exceder o número de trabalhadores referidos no último Relatório Único ou no caso das 
empresas que não estão obrigadas à entrega do Relatório, o número mais elevado de trabalhadores constantes nos comprovativos 
de pagamento à Segurança Social dos últimos três meses.

São elegíveis à medida:
- Jovens que terminaram ou terminem os estágios das medidas ESTAGIAR L ou T, que não tenham recusado contrato de trabalho na 
própria empresa e que estejam inscritos na Bolsa "Contratar" à data da candidatura;
- Jovens que terminaram ou terminem a medida INOVAR , que não tenham recusado contrato de trabalho na própria empresa, que 
não tenham trabalhado desde a conclusão do estágio e que estejam inscritos há pelo menos 180 dias seguidos, desde o término do 
estágio, nas Âgencias para a Qualificação e Emprego;
- Jovens, com idade igual ou inferior a 35 anos, que terminaram a medida CET, que não tenham trabalhado desde a conclusão da 
mesma e que estejam inscritos há  menos 180 dias seguidos nas Âgencias para a Qualificação e Emprego;
- Jovens, com idade igual ou inferior a 35 anos, inscritos há mais de 180 dias nas Âgencias para a Qualificação e Emprego e que 
estejam há procura de primeiro emprego.

A empresa fica obrigada:
- A abranger todos os estagiários, por um seguro de acidentes de trabalho (que ficará a cargo da empresa);
- A suportar os encargos referentes ao pagamento das contribuições  respeitantes aos estagiários;
- As tarefas definidas aquando a candidatura deveram ser respeitadas, não podendo ser exigidas aos estagiários outras tarefas;
- A submeter até ao oitavo dia útil do mês seguintes os mapas de assiduidade dos estagiários;
- Proceder a contratação dos estágiarios após o termino da medida, através da celebração de um contrato de trabalho, pelo período 
mínimo de seis meses, sem período exprimental, a pelo menos 50% dos estagiários. Sendo que o contrato referido tem de ter inicío 
nos primeiros 30 dias após o termino da medida.
- No caso de desitência do estagiário, a empresa tem de proceder à  sua comunicação à direção regional competente à matéria do 
emprego, no prazo de 10 dias úteis.

A aprovação de estágios está dependente da disponibilidade do Fundo Regional de Emprego.


