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A plataforma MigranTech

conterá 40 e-módulos

concebidos para migrantes

e refugiados que vivem

principalmente na Europa e

Turquia. Claro que a

maioria dos e-módulos

foram concebidos para

servir qualquer

migrante/refugiado à

procura de um melhor

emprego. A plataforma

digital fornecerá

ferramentas e métodos de e-

learning não só para

migrantes e refugiados, mas

também para os

profissionais que trabalham

com refugiados para apoiar

a sua aprendizagem e nível

de emprego. Esperamos

contribuir para a redução

da discriminação contra os

refugiados e ajudar à

inclusão social e

profissional dos refugiados.

O grupo-alvo do projeto

inclui profissionais que

trabalham com

migrantes/refugiados,

empresas e empregadores.

Sobre os nossos e-módulos
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1- Linguagem empresarial

Este módulo permite aos alunos aprenderem mais sobre
o vocabulário necessário para a linguagem empresarial e
facilita a sua integração no espaço de trabalho e na vida
profissional em geral. Os principais tópicos elaborados

neste e-módulo são:
1-Termos utilizados em Negócios 

2- Saudações nos Negócios
3- Interagir com os colegas de trabalho 

4- Participar numa Reunião
5- Comunicação Empresarial

6- Ir numa viagem de negócios 
7- Fazendo uma Apresentação

2- Como procurar por

oportunidades de emprego

Este módulo permite aos alunos aprenderem mais sobre
os métodos de procura de emprego. O tempo necessário
para encontrar um emprego pode variar dependendo da
sua indústria, localização e nível de experiência. Mas há

algumas formas de tornar a procura mais construtiva.
Alguns dos tópicos desenvolvidos neste e-módulo são:

1- Aprenda a trabalhar em rede.
 2- Pesquisar sites de emprego em linha.

 3. Junte-se a uma rede profissional.
 4. Obter um advogado e trabalhar com agências de

colocação.

3- Preparação para entrevistas de emprego

Este módulo visa introduzir os alunos na entrevista de
emprego como uma conversa individual na qual você e
um potencial empregador trocam informações. Fornece
aos aprendentes os componentes mais importantes que
contribuem para o sucesso da entrevista de emprego.
Alguns dos tópicos desenvolvidos neste e-módulo são:

1-Revisão da descrição do posto de trabalho
2-Planeando a sua viagem para a entrevista

3-Como responder a perguntas comuns de entrevistas
de emprego

4-Profundando a investigação da empresa
5-Pensar sobre o que vai vestir

6- Preparar as suas próprias perguntas para o
empregador

7-acompanhamento com o empregador
8- Jogos, amostras de entrevistas, entrevistas simuladas

e encenações.



5-RESPEITO PELOS CÓDIGOS

SOCIAIS DO PAÍS DE

ACOLHIMENTO

Este e-módulo visa clarificar as diferenças entre os diferentes conceitos
que criam o que é amplamente conhecido como cultura. Define cada

componente do mesmo com o objectivo de salientar a importância
primordial de respeitar os códigos sociais do país de acolhimento e
evitar qualquer falso pas comportamental quando se vive num outro

país. Alguns dos tópicos desenvolvidos neste e-módulo são:
1- O que é um código social?

2-Por que é importante compreender os códigos sociais? 
3-O papel dos valores e normas na sociedade:
4-Código social como direcção para a acção 

5-Código social como defensor das pessoas vulneráveis
6-Códigos sociais como Ferramenta Unificadora para Membros da

Comunidade
7-Respeitando as normas e etiquettes do país de acolhimento 

8-Tipos de comunicação não-verbal
9-Avaliação de sinais não verbais
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4-Preparação de CV

Este e-módulo ajudará o aprendiz a familiarizar-se com o conceito
de CV. Irá fornecer ao aluno os elementos necessários para ter
em consideração quando escrever um CV, como convencer as

empresas de que se está qualificado para as posições que
procura, demonstrando a sua adequação. Alguns dos tópicos

desenvolvidos neste e-módulo são :
1- O que é um CV?

2-Com erros comuns na redacção de um CV.
3-CV modelos 

4-Videos.

6- DIREITOS E DEVERES NA VIDA

PROFISSIONAL

Este e-módulo permite aos participantes aprender mais sobre os seus
direitos de segurança e também sobre as respeitosas condições de
trabalho. Inclui o conhecimento das políticas ambientais do local de

trabalho, o tratamento respeitoso dos outros e a denúncia das
violações observadas. Aprendem sobre a legislação laboral europeia:
direitos/ deveres, responsabilidades tanto dos empregados como dos
empregadores. Os principais tópicos elaborados neste e-módulo são:

1- O que é o direito do trabalho? 
2- Como é que funciona?
3- Condições de trabalho
4- Trabalho não declarado

5- Inclusão de migrantes extracomunitários
6-Como combater a discriminação no trabalho?


