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Começou o processo
de seleção de
participantes!

20 participantes de Chipre, Grécia e Portugal

serão selecionados para participar nas fases de

teste piloto! Mesmo os menos experientes

poderão participar do curso, começando por

realizar tarefas mais simples e avançar, passo a

passo, para tarefas mais complexas. 

Os participantes serão capazes de desenvolver um

modelo de trabalho para criar os seus próprios

websites pessoais ou empresariais .# C o d e 4 S P

www . c o d e 4 s p . e u

@c o d e 4 s p



A 4.ª reunião transnacional do nosso

projeto #Code4SP teve lugar nos dias 22

e 23 de setembro em Atenas, Grécia.

Durante esta reunião tão bem sucedida,

discutimos o nosso processo de seleção

e o programa da formação que irá

facultar os seus participantes com

competências ao nível da Programação,

a fim de maximizar as suas

oportunidades no mercado de trabalho. 

Formação Gratuita!
O consórcio Code4SP proporcionará um

curso de formação GRATUITO de 120

horas em Programação, com início no

final de outubro, que incluirá um período

de estágio (aprendizagem à distância)

numa empresa de programação, com

fortes possibilidades de entrada nos

quadros da empresa!

Os estagiários aprenderão sobre os

seguintes tópicos: 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma
aprovação do seu conteúdo, que reflete apenas a opinião dos autores, e a Comissão não
pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações
nela contidas.
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4.ª reunão transnacional do Consórcio
do projeto #Code4SP 

https://tinyurl.com/2ejwmcfm

https://forms.gle/4H4vvk3gjNwRx
8vn7

https://forms.gle/8jXGfTtnAkZUw
3NF7

Não percas tempo! Junta-te a nós

através do link do teu país:

Introdução à Programação, HTML; CSS;
SQL; JavaScrip

Critérios de seleção: Migrantes,

requerentes de asilo, populações

minoritárias e participantes excluídos

digitalmente, incluindo jovens de meios

desfavorecidos entre os 18-35 anos de

idade.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F4H4vvk3gjNwRx8vn7%3Ffbclid%3DIwAR3CEHp_zyxBgO2lMPPbNsQAcaIB9DWG11z2C4VMrLGubiT9NEdQiMs6qXU&h=AT1RS7Qy-k_ERjqxAgHe6OtkhOTmF-5Bqo8O8Rmbb9elvdYQfoco_t2MPemh5F8ZSdJQ7ApzBhIcvz4N9uaHNSmGHOaUPA25AFutMKIweJ_Z0E_npyQqnpbvpQZfVeTqznRV&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1iEIhHx6mKxWtWRd1u37IkydZnkoxEDLpiUwGsJhFPTw0gmeG4aJes67GSypIHynCtx3QUUyPOyF0bnmFVA3uC7lSEkNp6j33CtF8I_M3Ig0kqAvcAS1ltPnySS7miLGxE2X-8Z2GC6_mUFVWzLGPUzD2R_gVee5aRZ9OO7rBUQFUk80upldjXskWI0mzW7pOC-_bkVGHOvvdD4A
https://forms.gle/8jXGfTtnAkZUw3NF7?fbclid=IwAR0md7fbyj4PGI9DAUX7t1qQwMpIfpI6W9uIFIOgBeAZm3QugXBbKO3OanY

