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      �ম বাজােরর অ�ভ� ��� িক ? 

● মূল�ায়েনর পাথ �ক�  ( নারী-পু�েষর �বষম� , জািতগত �বষম�  , �যৗনতা 
অিভেযাজন বা উভয় িলংেগর �িত �বষম� এবং অন�ান� ) 
 ● �পশাগত অিভ�তা �ািত�ািনক �িশ�ণ এবং �রিবন�ােস কম ��মতা 
অনুযায়ী সম-অিধকার �িত�া করা । 

. 
 

�িত�ােন অ�ভ� ���র সুিবধা 
 

�ডিলভািরং � ডাইভারিস�ট" এর ২০১৭ সােলর এক 
�িতেবদেনর তেথ� রেয়েছ �যখােন সেব �া� জািতগত 
�বিচ�� সহ �কা�ািন�িল লােভর জন� ৩৩% �বিশ 
�বণতা রেয়েছ 

 
অন�ান� গেবষণা ইি�ত কের �য এক�ট অ�ভ� ���মূলক 
সং�ৃিত সুিবধা হল 

 

• চাকির ছাড়ার �বণতা �াস 

• দলীয় কম ��মতা বৃ�� বা �টমওয়াক� 

• �� �াস পাওয়া ( �াথিমক অিভেযাজন পেব �র পর  ) 

• কম � �মতা এবং আিথ �ক ফলাফল বৃ�� 

• �মবাজাের এক�ট শ��শালী ও �ািত�ািনক এবং ইিতবাচক 
অব�ান �তির করা 
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পত� �গােল িবেদশীেদর জন� আইন 

   নত�ন িবেদশী আইন (আইন নং 23/2007, 4 জুলাই এর বত�মান শে�) জাতীয় 
ভূখে� িবেদশী ব���েদর �েবশ, থাকা, ��ান এবং অপসারণ িনয়�ণ 
কের। 

 
   

• অিভবাসীেদর িনেয়ােগর জন� কনসু�লার ই�ারিভউ �নওয়ার আর �েয়াজন �নই ;   
•  অত�� �যাগ�তাস��  (Highly qualified ) িনেয়ােগর জন�  "েটক িভসা " �তির করা 
• আ�েহর �কাশ  (  Manifestação de Interesse বা সংে�েপ MI ) প�িত �তির করা। 

  
 

আ�েহর �কাশ ( Manifestação de Interesse ) িক   
অেথ �র িবিনমেয় কােজর জন� উপযু� িভসা ছাড়াই পত� �গােল 
�েবশকারী ব���েদর আ�েহর �কাশ (IM) এর মাধ�েম িনয়িমত 
করা �যেত পাের, তেব শত� থােক �য তারা তােদর কােজর অব�া 
�মাণ কের।  MI হল এক�ট অিভনব� যা আইন নং ২৩/২০০৭ 
�ারা �বিত�ত হেয়েছ, এ�ট ৮৮ এর ২ নং এবং ৮৯ এর ২ নং 
�বে�, যা আইিন �কুম ০৯/২০১৮ �ারা িনয়ি�ত হেয়েছ ৷ 

 

  �ক আ�হ �কাশ  (Manifestação de Interesse ) করেত পােরন? 
�যেকান িবেদশী নাগিরক  �য িকনা পত� �গােল �বধ উপােয় বা আইনগতভােব �েবশ 
কেরেছন , �য�ট িনবি�ত ও সামা�জক িনরাপ�ার ( Social Security ) জন� ভাল অব�ােন 
রেয়েছ এবং এ�ট কম � চ� �� (  Working Contract ) আেছ । 

 

 



 

 

    
    পত� �গােল IM-এর �কারেভদ   :  

  •অধীন� �পশাগত কায ��ম 

  •যারা ইিতমেধ� পত� �গােল চাকিরর অফার বা চ� �� �পেয়েছন তােদর 
জন� 

 •কােজর �িত�িত বা কম �সং�ান চ� ��েক পত� �িগজ �ম আইন �মেন 
চলেত হেব, যার মেধ� নূ�নতম আইিন সীমােক স�ান কের মািসক 
�বতন �দানও অ�ভ� ��।  • �য ব��� অধ�ন �পশাগত ��য়াকলাপ 
অনুশীলেনর জন� আবাসেনর অনুমিতর ( Temporary Residence 
Permit বা  AR  = Autorização de Residência ) জন� আেবদন করেবন 
, তােক অবশ�ই িবেদশী আইেনর ধারা ৮৮ , অনুে�দ ২-এর 
িবধান�িলর �িত মেনােযাগী হেত হেব৷ 

 

 
আরও িব�ািরত তেথ�র 
জন�, SEF এর বার �কাড 
��ান ক�ন এবং সম� 
�েয়াজনীয়ত চািহদা যাচাই 
ক�ন। 

   

যিদও পতু� িগজ সংসদ SEF-এর সমাি� এবং 
পতু� িগজ এেজি� ফর মাইে�শন অ�া� 
অ�াসাইলাম ( Agência Portuguesa para Migrações e Asilo 

বা সংে�েপ APMA ) নােম এক� নতুন সরকারী 
সং�া �তিরর অনুেমাদন িদেয়েছ , �য� �দেশর 
অিভবাসন নীিতর জন� দায়ী থাকেব , এই 
�ি�য়া� এখনও চূড়া� হয়িন।  এই িনেদ� িশকা 
সমাি�র পের এই অেথ�, �যেহতু বত� মান 
বিহরাগত এবং বড� ার সািভ� েসর �বিশ���িল 
নতুন ধরেনর িনিদ� � �বিশ���িলর সং�া না 

 

 
  

পত� �গােল িবেদশীেদর জন� আইন 
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 অিভবাসীেদর িনেয়ােগর ��ে� �ধান সে�হ�েলা 
আিম িক এমন একজন ব�ি�েক িনেয়াগ করেত 

পাির িযিন সামািজক িনরাপ�ায় নিথভু� ( �সাসাল 
িসিকউির� না�ার �নই ) নন? 

�সাশ�াল িসিকউির� আইেডি�িফেকশন ন�র (Número de Identificação 
Segurança Social বা সংে�েপ NISS ) হল এমন এক� না�ার যা জাতীয় �ের 
সামািজক িনরাপ�া অনন� , স�ক এবং কেঠারভােব সনা�করেণর 
অনুমিত �দয়।  যাইেহাক, কােজর চুি� �া�িরত হওয়ার জন� এ� �ম 
আইেন িনধ�ািরত এক� �েয়াজনীয়তা নয়।. 

অিভবাসী ব�ি�র যিদ এখনও NISS না থােক তাহেল �কা�ািনর কী করা 
উিচত ? 
যিদ সং�া� এমন একজন ব�ি�েক িনেয়াগ করেত চায় িযিন এখনও িনবি�ত 
নন, তাহেল মানব স�দ িবভাগ ( HR Department ) ব�বহািরক উপােয় অনলাইেন 
প�িত� স�াদন করেত পাের।  এবং এ�  িন��প :   

ডাইের� �সাশ�াল িসিকউির� (SSD), "��াফাইল" > "�মাণ 
ড�েম�স" > "�ফ ড�েম� পাঠান" > "িবষয়"-এ 

অ�াে�স কের "�েট NISS - িনেয়াগকারী স�ার অনুেরাধ" 
িনব�াচন ক�ন 

সহজ ভােব �বাঝার জন�  ইংেরিজেত �দয়া হল : 
Direct Social Security (SSD), by accessing "Profile" > "Evidence Documents" > 

"Send proof document" > in "Subject" select "NISS on the spot - Employing 

Entity Request " 

আিম িক এমন একজন ব�ি�েক িনেয়াগ িদেত পাির যার বসবােসর অনুমিত 
�নই ? 

�যমন বলা হেয়েছ, নতুন িবেদশী আইন �সই ব�ি�েদর িনয়িমতকরেণর অনুমিত 
�দয় যােদর �পইড অ�াি�িভ� ( Paid Activity ) অনুশীলেনর অনুেমাদন সহ িভসা 
�নই।. 

এই ��ে�, িনেয়াগকারী সং�ােক অবশ�ই দু� িবষেয়র �িত মেনােযাগ িদেত হেব: 
 ১. ব�ি� ইিতমেধ�ই আ�েহর �কােশ �েবশ ( Manifestação de Interesse)কেরেছ িকনা তা পরী�া 
ক�ন এবং যিদ তাই হয় তেব চুি�র সােথ �াভািবকভােব এিগেয় যান।   

2. যিদ আপনার সং�া একজন িবেদশী ব�ি�র জন� �থম চাকিরর সুেযাগ িদেত ই�কু হয়, 

তাহেল অনুে�দ ৮৮, অনুে�দ ২-এর িবধান�িল অনুসরণ করা আবশ�ক৷ এইভােব, চুি�র 
অিধকাের বা চুি�র �িত�িতেত, অিভবাসী ব�ি�েক অবশ�ই আেবদন করেত হেব  আ�েহর 
প�িতর �কাশ( Manifestação de Interesse ) , যার কারেন পতু� িগজ আইেনর অধীেন 

 "Processo de Regularização " িনয়�ণ �ি�য়ায় থাকার জন� কখেনা যিদ আইন �েয়াগকারী বা 
�শাসিনক পিরদশ�ন হয় �সে�ে� অিভবাসীরা সমস�া এড়ােত পােরন।

 

হ�াঁ 

হ�াঁ 
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�িত ধােপ আমােদর িনেদ�শনা অনুসরণ 
ক�ন। 
 

িনেয়াগ ও বাছাই �ি�য়া 
১. �থমত এক� অভ��রীণ অনুস�ান পিরচালনা ক�ন,  িকভােব আপনার 
�িত�ােন অ�ভু� ি�মূলক কম�সং�ান আরও উ�ত করা যায় ( তােদর সােথ 
আেলাচনা ক�ন যারা আপনার �িত�ােনর জন� কাজ কেরন) ; 

 

২. অিভবাসীেদর িনেয়াগ িবষয়ক আইিন �ান অজ� ন ক�ন ; 
৩. এক� ভাল �বিচ�� এবং অ�ভু� ি� �কৗশল িবকাশ এবং সং�ািয়ত ক�ন ; 
৪. শূন�পেদর �েয়াজনীয়তার িনণ�য় করা, সং�ার চািহদা�িল িচি�ত করা এবং 
�িত� দেল কাি�ত দ�তা�িল কী কী; 
৫. �িত� অংশ�হণকারীর উে�শ�, দ�তা-িভি�ক িনেয়ােগর িবকাশ ; 
৬. শূন�পেদর জন� �েয়াজনীয়তা অবশ�ই অপিরহায� হেত হেব এবং কত� ব� 
ভাল কম��মতার সােথ সাম�স�পণূ� হেত হেব ; 
৭. এখােন ছিবর �েয়াজনীয়তাও হেত পাের , �সই সােথ " সুদশ�ন " ভাল 
ব�ি�� । �চাখ এড়ােত না পাের !  
৮. �ানীয় সং�া, সিমিত এবং সমবােয়র সােথ অংশীদাির� ( সুস�ক�  )ৈতির 
ক�ন, যা অিভবাসী জনেগা�ীর মেধ� �যাগােযাগেক সহজতর করেত পাের।  
এবং আপনার সং�া, �লােকেদর চ�ােনিলং, �ি�য়ােক সমথ�ন কের এবং এমনিক 
সেচতনতা বৃি�র কাজ�িলও চালায় ;  
৯. সি�য়ভােব িবিভ� ��াফাইল অনুস�ান ক�ন, িনেয়ােগর িবিভ� উৎস 
এবং িব�াপেনর পাঠ� এবং �চােরর �ান িবেবচনা ক�ন ;  
১০. িনে� বিণ�ত উপায় �েলা চািব কা�র ��প ব�বহার ক�ন। 
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কৃি�ম বুি�ম�া 
অ�ালগিরদম এবং বড় �ডটার ব�বহার সং�া�িলেক আরও িনরেপ� 
িনেয়াগ �ি�য়া �তিরেত সহায়তা করেত পাের।  তবওু, এটা স�ব �য এই 
সর�াম�িলর মেধ� িকছু ভুলবশত এক� �বষম�মূলক প�িতেত ��া�াম 
করা হেত পাের (উদাহরণ��প, িনিদ� � শত� �িলর অনুস�ােনর মাধ�েম)।  
এ� যােত না ঘেট তা িনি�ত ক�ন।  আপনার �িত�ােন ! 

অ� িনেয়াগ ( ছিব ছাড়া) 
এ�র ল�� এক� চাকির খুজঁেছন এমন ব�ি�র �যুি�গত এবং আচরণগত 
দ�তােক অ�ািধকার �দওয়া, অথ�াৎ, এ� এক� িনেয়াগ মেডল যা পাঠ��ম 
িনব�াচন �ি�য়ায় �বষেম�র ঘটনা �াস কের।  এটা মেন রাখা ���পূণ� �য 
এ� �ধুমা� পাঠ��ম িনব�াচন পয�ােয় কায�কর হয়।  আরও িনরেপ� 
সা�া�কােরর জন� িনি�ত ক�ন �য িনেয়াগকারী দল �িশি�ত হেয়েছ এবং 
তার িনেজর স�েক�  �স সেচতন।  CV-�ত পূেব� �েবশািধকার ছাড়া সরাসির 
সা�া�কার �নয়া  এখনও অেনক ��ে�ই স�ব। 

ব�ি�র আচরণগত মূল�ায়ন  
 আচরণগত ��াফাইল মূল�ায়ন হল িনেয়ােগর সবেচেয় দঢ়ৃ �কৗশল�িলর মেধ� এক�, কারণ 
এ� িনব�াচনী দলেক এমন ব�ি�েক �বেছ িনেত সাহায� কের �য চাকিরর শূন�তার িববরেণ 
িচি�ত �েয়াজনীয়তার সােথ সবেচেয় ঘিন�ভােব �মেল। এই ধরেনর মূল�ায়ন সাধারণত 
ব�ি�� পরী�া, �প ই�ারিভউ এবং �নিতক চ�ােলে�র মাধ�েম করা হয়।  মাতৃভাষা , ধম� , 
সং�ৃিত ইত�ািদর মেতা িবষয়�িল িবেবচনা কের মূল�ায়েনর শত� �িল সকেলর কােছ 
�হনেযাগ� িকনা তা িনি�ত ক�ন। 



 

 
  

িনেয়ােগর পের অ�ভু� ি� 

কােজর পিরেবেশ একীকরেণর জন� তােদর অসুিবধার িদেক মেনােযাগ �দওয়া এবং 
সং�ার সােথ �লােকেদর আগমন এবং িমথি�য়ায়পিরেবেশর অিভেযাজন 
�েয়াজন।  নীেচ িকছু কেম�র উদাহরণ �দওয়া হল যা �েয়াগ করা �যেত পাের: 
ভাষা িশ�ার �কাস� 
সহকম�, �াহক এবং সরবরাহকারী সং�া�িলর সােথ �যাগােযাগ উ�ত করেত 
পতু� িগজ-ভাষী �দশ�িল �থেক অথবা নতুন িনেয়াগকারীেদর উৎসািহত করেত 
পতু� গীজ ভাষা িশ�ার সােথ �যাগােযাগ ক�ন অথবা ভাষা িশ�ার �িত�ােনর 
সােথ �যাগােযাগ ক�ন। 

িভ�তার বা পাথ�েক�র মূল�ায়ন 

কম�েদর মেধ� একীকরণ এবং সি�য় অিভ�তা িবিনমেয়র জন� উৎসািহত ক�ন 
।  িকছু প�িত হল: মািসক সুেখর সময় ( হ�ািপ আওয়ার িমল ) , িথমযু� লা� , 
িডনার বা স�ীত পিরেবশেনর সােথ অভ��রীণ �যাগােযাগ, চলি��, িবিভ� 
িবষেয়র উপর ��া�াম, পয�টকেদর �পস ইত�ািদ িবষেয় আলাপ ক�ন।  �ধানত, 

বাত� া� �তির ক�ন �য �িত� ব�ি� এক� নতুন� ও িভ�তা আেন, মূল�ায়ন এবং 
উ�ীপক িবিভ� পেয়ে�র দিৃ�ভি� এবং সম� মানুেষর অবদােনর মাধ�েম তােদর 
মতামত িকংবা ধারনা �শয়ার কের ।  �লােকেদর িজ�াসা ক�ন িকভােব তারা 
তােদর উৎসব  উদযাপন করেত চান। 
 

�বষেম�র িব�ে� লড়াই করার জন� �চারণা 
দভু� াগ�বশত, আমােদর সমােজ এখনও অেনক �সং�ার রেয়েছ।  িকছু িকছু খুব 
�বিশ �কাশ করা হয় এবং অন�া�েলা "েকৗতুক বা দু�ুিমর " মাধ�েম।  সংগঠনেক 
অবশ�ই এই ধরেনর আচরণ স�েক�  সেচতন হেত হেব, সেচতনতা �সশন �চার 
করেত হেব এবং �বষেম�র জন� "সহনশীলতা শেূন�" �তির করেত হেব। 

ক�ািরয়ােরর অ�গিত, �েণাদনা এবং পরু�ার�িলর জন�  
উে�শ�মূলক মানদ��িল িবকাশ এবং �চার ক�ন 
 

অিভ�তা, উপি�িত এবং কােজর মােনর উপর িভি� কের সু�িতি�ত পেদা�িতর 
মাপকা� এবং কম�জীবন পিরক�না আেছ, যােত �কা�ািনর উৎেস িনিব�েশেষ 
সম� �লােকর জন� একই সুেযাগ থােক ।. 

 

 
 

কৃি�ম বুি�ম�া 
অ�ালগিরদম এবং বড় �ডটার ব�বহার সং�া�িলেক আরও িনরেপ� 
িনেয়াগ �ি�য়া �তিরেত সহায়তা করেত পাের।  তবওু, এটা স�ব �য এই 
সর�াম�িলর মেধ� িকছু ভুলবশত এক� �বষম�মূলক প�িতেত ��া�াম 
করা হেত পাের (উদাহরণ��প, িনিদ� � শত� �িলর অনুস�ােনর মাধ�েম)।  
এ� যােত না ঘেট তা িনি�ত ক�ন।  আপনার �িত�ােন ! 

অ� িনেয়াগ ( ছিব ছাড়া) 
এ�র ল�� এক� চাকির খুজঁেছন এমন ব�ি�র �যুি�গত এবং আচরণগত 
দ�তােক অ�ািধকার �দওয়া, অথ�াৎ, এ� এক� িনেয়াগ মেডল যা পাঠ��ম 
িনব�াচন �ি�য়ায় �বষেম�র ঘটনা �াস কের।  এটা মেন রাখা ���পূণ� �য 
এ� �ধুমা� পাঠ��ম িনব�াচন পয�ােয় কায�কর হয়।  আরও িনরেপ� 
সা�া�কােরর জন� িনি�ত ক�ন �য িনেয়াগকারী দল �িশি�ত হেয়েছ এবং 
তার িনেজর স�েক�  �স সেচতন।  CV-�ত পূেব� �েবশািধকার ছাড়া সরাসির 
সা�া�কার �নয়া  এখনও অেনক ��ে�ই স�ব। 

ব�ি�র আচরণগত মূল�ায়ন  
 আচরণগত ��াফাইল মূল�ায়ন হল িনেয়ােগর সবেচেয় দঢ়ৃ �কৗশল�িলর মেধ� এক�, কারণ 
এ� িনব�াচনী দলেক এমন ব�ি�েক �বেছ িনেত সাহায� কের �য চাকিরর শূন�তার িববরেণ 
িচি�ত �েয়াজনীয়তার সােথ সবেচেয় ঘিন�ভােব �মেল। এই ধরেনর মূল�ায়ন সাধারণত 
ব�ি�� পরী�া, �প ই�ারিভউ এবং �নিতক চ�ােলে�র মাধ�েম করা হয়।  মাতৃভাষা , ধম� , 
সং�ৃিত ইত�ািদর মেতা িবষয়�িল িবেবচনা কের মূল�ায়েনর শত� �িল সকেলর কােছ 
�হনেযাগ� িকনা তা িনি�ত ক�ন। 
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িকছু অিতির� �পস 
এক� স�িতমূলক কায��ম   

 "স�িত" িকছু �দেশ এ� ব�ল ব�ব�ত প�িতর এক� 
, �যমন� মািক� ন যু�রাে�।  এ� িনি�ত করা �য 
�কা�ািন� অভ��রীণ এবং বািহ�ক উভয় িনয়ম �মেন 
চেল।. 
অ�ভু� ি� �ি�য়া অনুসরণ ক�ন 

�ধুমা� এক� ফেলা-আপ �ি�য়া থাকেলই সংগঠন� অ�ভু� ি�র ল�� 
অজ� ন করেছ িকনা তা জানা স�ব।  তাই মূল�ায়েনর জন� �মি�� 
সং�ািয়ত ক�ন, তেব মেন রাখেবন �য উে�শ�মূলক মানদ� সংেযাজেনর 
পাশাপািশ িবষয়গত ল�� খুব ���পূণ�, �যমন একজন ব�ি�র পািরবািরক 
সমস�ার কারেণ তার উৎপাদন িকংবা কম� �মতা কেম যাে� , এমনিক 
আপিন �কা�ািন বা কম�ে�ে� অব�ান করেছন িক� িনেজেক বািহের 
�বাধ করেছন।  িনি�ত ক�ন �য ব�ি�র কােছ তােদর কায� 
স�াদেনর জন� �েয়াজনীয় সবিকছু রেয়েছ।  আপিন িজ�াসা করেত 
পােরন: আপনার িক দরকার?  আমরা িকভােব আপনার �াগত িনি�ত 
করেত পাির? 
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সা�াৎকােরর সময় িকছু �� করেত পাের: 

• আপনার স�েক�  আমােদর একটু বলুন ।  
• আপনার �পশাগত ল�� িক ?   
• এই কােজ কী আপনােক সবেচেয় �বিশ আকষ�ণ কের ?   
• এই সং�ায় আপিন সবেচেয় �বিশ িক িনণ�য় করেত পােরন ?  
• আপিন �কন িনেজেক আলাদা   বেল মেন কেরন?   

• আপনার শি� এবং উ�িতমূলক িদক�েলা স�েক�  বলুন। 
 

 
 

 • আপিন যার সােথ কথা বলেছন , তার �চােখ �চাখ 
�রেখ কথা বলুন      ;  
�য ব�ি� সা�াৎকার  (Interview)পিরচালনা করেছ তার 
স�েক�  জানার �চ�া ক�ন ;  • আপিন �য পেদর জন� 
সা�াৎকার ( Interview)িদে�ন �ে�র মাধ�েম আ�হ 
�দখান   ; 
আপনার �য স�ে� �কান ধারনা বা অিভ�তা �নই , �স 
ব�পাের আগ-বািড়েয় িমথ�া বলেবন না, তেব িনেজেক 
এমন ভােব উপ�াপনক�নেয আপিন িশখেত আ�হী , 
যিদ তা হয়। 

 



CLAIM ASSACM
AMADORA SUL
2.ª a 6.ª feira, (dias úteis) das 10h00 às 13h00

Serviços jurídicos e Apoio Psicológico: 
2.ª a 6.ª feira, (dias úteis) das 15h00 às 19h00

Atendimento Cova da Moura
Rua do Vale nº17, Cova da Moura
2610-232 - Amadora
T: +351 214 905 144
E-mail: claim.amadorasul@gmail.com

Atendimento Buraca
Rua 5 de outubro nº14 A
2610-040 - Amadora
T: +351 214 712 681
E-mail: claim.amadorasul@gmail.com

CLAIM DE PORTO SALVO
2.ª a 6.ª feira, (dias úteis) das 10h00 às 17h00

Centro Comunitário dos Navegadores
Alameda Jorge Álvares, 4, Porto Salvo
T: 210 977 490
E-mail: maria.cravidao@cm-oeiras.pt

CLAIM DE MÓVEL
Mediante marcação

Rua Professor Delfim Santos, 9
2790 Carnaxide
T: 214 160 565
E-mail: ana.brito@cm-oeiras.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES)

Praça da Liberdade, 2674-501 Loures
T: 211 150 100

DEPARTAMENTO DE COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade de Inclusão e Cidadania
T: 211 150 164 | E-mail: uic@cm-loures.pt

Gabinete de Apoio Ao Migrante
T: 211 151 451 | 963 503 318 | 934 400 550

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
CLAIM DE PAÇO DE ARCOS
2.ª a 6.ª feira, (dias úteis) das 10h00 às 17h00

Centro Comunitário do Alto da Loba
Rua Instituto Conde de Agrolongo, 39
Alto da Loba, Paço de Arcos
T: 214 420 463
E-mail: jose.almeida@cm-oeiras.pt

CLAIM DE CARNAXIDE
2.ª a 6.ª feira, (dias úteis) das 10h00 às 17h00

Rua Professor Delfim Santos, 9, 2790 Carnaxide
T: 214 160 565
E-mail: maria.tavares@cm-oeiras.pt

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA
DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL
2ª a 6ªf. das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30; 
Marcações prévias por telefone, e-mail 
ou presencialmente

Pcta. Carolina Simões S/N
2700-165 Amadora
T: +351 214 369 053
E-mail: accao.social@cm-amadora.pt

CLAIM AJPAS
AMADORA NORTE
2.ª a 6.ª feira, (dias úteis) das 09h00 às 19h00

Serviços jurídicos e Serviços de Saúde: 
Sábado das 10h00 às 13h00

Espaço Cidadania
Praça Gil Eanes nº2 A,
Casal da Mira - 2650-441 - Amadora
T: +351 214 925 168 / +351 966 682 747
E-mail: claim.amadoranorte@gmail.com

 

 
 

সা�াৎকােরর সময় িকছু �� করেত পাের: 

• আপনার স�েক�  আমােদর একটু বলুন ।  
• আপনার �পশাগত ল�� িক ?   
• এই কােজ কী আপনােক সবেচেয় �বিশ আকষ�ণ কের ?   
• এই সং�ায় আপিন সবেচেয় �বিশ িক িনণ�য় করেত পােরন ?  
• আপিন �কন িনেজেক আলাদা   বেল মেন কেরন?   

• আপনার শি� এবং উ�িতমূলক িদক�েলা স�েক�  বলুন। 
 

 
 

 • আপিন যার সােথ কথা বলেছন , তার �চােখ �চাখ 
�রেখ কথা বলুন      ;  
�য ব�ি� সা�াৎকার  (Interview)পিরচালনা করেছ তার 
স�েক�  জানার �চ�া ক�ন ;  • আপিন �য পেদর জন� 
সা�াৎকার ( Interview)িদে�ন �ে�র মাধ�েম আ�হ 
�দখান   ; 
আপনার �য স�ে� �কান ধারনা বা অিভ�তা �নই , �স 
ব�পাের আগ-বািড়েয় িমথ�া বলেবন না, তেব িনেজেক 
এমন ভােব উপ�াপনক�নেয আপিন িশখেত আ�হী , 
যিদ তা হয়। 
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