CENFIM DIGITAL

O

CENFIM,
CENFIM norteado pelas prioridades atuais, seja no contexto Nacional seja no contexto Europeu, está diretamente envolvido em 2
Digitais
projetos direcionados para o contexto DIGITAL, nomeadamente Emprego+ Digital e o Campeonato Nacional de Profissões Digitais,
conforme detalhes infra apresentados.

EMPREGO MAIS DIGITAL
O projeto Emprego+ Digital
Digital, visa incrementar a formação
profissional dos ativos na área digital.

O 1.º Campeonato Nacional de Profissões Digitais vai
acontecer este ano. De 21 de junho a 9 de julho, cerca de 200
concorrentes, com idades entre os 16 e os 35 anos vão pôr à
prova as suas competências digitais em 18 profissões.

O CENFIM tem uma resposta integrada para a sua Empresa
através do projeto Emprego+ Digital
Digital.

O CENFIM será responsável pela estrutura e conceção da prova
de Prototipagem Rápida.

As ações são grátis e os participantes poderão ter direito a
subsídio de alimentação.

Numa iniciativa do IEFP/WorldSkills Portugal
Portugal, este campeonato
tem como objetivos principais sensibilizar a sociedade para a
importância das qualificações na área do digital, dar corpo às
orientações europeias e nacionais em matéria da educação e
formação digital e responder ao desafio da WorldSkills
Internacional de tornar 2021 no Ano da Inovação.

CIP numa pareceria com o IEFP e a
O projeto, promovido pela CIP,
Estrutura de Missão Portugal Digital (EMPD), assenta na
realização de ações de formação especializada na área digital,
que respondam a necessidades transversais das empresas,
quer ao nível das tecnologias da informação e comunicação, quer
ao nível da operação digital de equipamentos e da sua
manutenção.
O programa de formação no âmbito do Emprego + Digital
promove assim, a inovação na articulação de respostas
promove,
formativas que favorecem um mais rápido ajustamento entre a
oferta e procura de competências e qualificações do mercado de
trabalho na área digital e tem como objetivo incrementar as
competências digitais com vista à promoção da (re)qualificação e
da inclusão digital dos ativos, visando minimizar o impacto da
automação no mercado de trabalho.

Convidamo-los a visitar o nosso site www.cenfim.pt e conhecer a
oferta completa.

Contando com parceiros de referência a nível nacional e mundial
na área do digital, como a Microsoft, a Amazon, a CISCO, a
Google, entre outras, vai ser a 1.ª competição da WorldSkills
Portugal desenvolvida numa lógica totalmente digital e à
distância.
Através do SkillsPortugal Digital 2021, pretende-se o
desenvolvimento de um Campeonato Nacional das Profissões
Digitais, alinhado com as orientações da WorldSkills
Internacional, associadas a descrições técnicas
internacionalmente estabelecidas com as necessárias
adaptações aos requisitos nacionais, tendo com principal
objetivo a sensibilização da sociedade para a importância das
qualificações na área do digital.
Em breve serão disponibilizadas mais informações sobre este
evento.
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