
PROGRAMA DA SESSÃO: 

 Apresentação da agência de recrutamento JOB AG 
Medicare;  

 Trabalhar na Alemanha: população migrante; custo de 
vida; clima social; cuidados de saúde; Acesso à edu-
cação; oferta cultural; taxa de desemprego;  

 Ofertas de trabalho disponíveis em Enfermagem: hos-
pitais, clínicas e lares; progressão salarial; condições 
de trabalho (férias, horários, turnos);  

 Requisitos para o acesso às ofertas: reconhecimento 
de competências; nível linguístico, B2 Zertifikat Go-
ethe Institut;  

 Enfermagem na Alemanha: formação; carência de 
profissionais de Enfermagem; Enfermeiros estrangei-
ros;  

 Aprendizagem do Alemão: níveis do Quadro Europeu 
Comum de Referência; organização e localização dos 
cursos de Alemão; financiamento.  

 
 

 
AGENDE JÁ A SUA ENTREVISTA  
Tel:  00351 -  916171216 

 
DATAS DE ENTREVISTA: 2 de maio 
 
HORÁRIO: 10:00h—12:00h 
 
LOCAL:  
Escola Superior de Eenfermagem do Porto 
 

OPORTUNIDADES DE EMPREGO  
ENFERMEIROS/AS PARA A ALEMANHA 

RECÉM-LICENCIADOS, ESPECIALISTAS E PÓS-GRADUADOS 

Informamos que a JOB AG Medicare pretende recrutar en-
fermeiros/as recém licenciados/as, especialistas e pós-
graduados/as para alguns dos mais relevantes hospitais 
universitários da Alemanha, maioritariamente para as 
áreas de Cuidados Intensivos e Bloco Operatório.  

Não é requerida experiência prévia para estes postos de 
trabalho, dado que os mesmos incluem a formação neces-
sária e também o financiamento integral do Curso de Lín-
gua Alemã a iniciar em Portugal. As entrevistas e o 
apoio à inserção local e profissional são realizadas por en-
fermeiros portugueses a exercer a profissão na Alemanha. 

A JOB AG Medicare é uma agência de recrutamento e se-
leção especializada na área da saúde, sediada na Alema-
nha, mas com representação em Portugal. 

Poderá tomar conhecimento desta empresa no sítio de in-
ternet https://www.job-ag.com/medicare ou na página 
do facebook https://www.facebook.com/
JOBAGMEDinternational/. 

Para mais informações, contactar: 

Ana Teresa Andrade 
_______________ 
International Recruiter 

JOB AG Medicare Service GmbH 

Tel:  00351 -  916171216 

ana.teresa@job-ag.com | www.job-ag.com/medicare 
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