
5E e um centro de formacao e um espaco comunitario no norte de Londres e 
oferece: 
 

Procura de trabalho e formacao ao nivel de curriculum e de 
entrevistas de emprego 
Cursos de informatica para utilizadores com conhecimentos minimos, 
medios e avancados. 
Aprendizagem vocacional no emprego (NVQ’s) 
Cursos de Ingles 

  
Procura de trabalho 
 
Procurar emprego pode ser dificil! Durante essa busca, seja qual for a area na 
qual necessite de ajuda, 5E esta aqui para ajudar com aconselhamento 
especializado, apoio e uso das instalacoes.  
 
Podemos ajudar com a sua pesquisa de vagas na internet e nos jornais, 
conversar sobre as suas capacidades profissionais e ajudar-lo a escrever o seu 
curriculum em Ingles e a preencher um formulario de candidature a um 
emprego. 
 
Tambem oferecemos formacao em tecnicas de entrevista de trabalho, 
motivacao, confianca e gestao de tempo, tal como cursos curtos obrigatorios em 
certos empregos tais como: Higiene e Alimentacao, Primeiros Socorros, 
Levantamento de pesos, e Seguranca no trabalho. 
 
Cursos de Informatica 
 
 
Quer melhorar as suas capacidades profissionais, conhecimentos e 
perspectivas de trabalho? 
 
Informatica e tecnicas de communicacao sao das areas profissionais mais 
importantes e interessantes, e tambem sao cada vez mais parte essential das 
nossas vidas.  
 
5E Ltd oferece os seguintes cursos de informatica (subsidios disponiveis para 
quem preencha os requirementos abaixo assinalados. 
 
Estes cursos sao gratuitos para desempregados actualmente a receber do 
fundo de desemprego Ingles: 
 

ECDL Essential, Extra e Avancado 
ECDL, que significa Carta Europeia de Conducao Informatica, e um 
certificado informatico globalmente reconhecido. 
 
Se esta empregado  pode fazer este curso, mediante pagamento.  
 
 
 



Learndirect (aprendizagem directa) Cursos de Informatica  
Oferece cursos que podem  ser feitos pela internet apartir de casa, do 
trabalho ou ainda em um dos nossos centros.  
 
Temos cursos em: base de dados, comunicacao electronica, introducao 
aos computadores, apresentacoes, seguranca para utilizadores, 
spreadsheets, como usar o seu computador, Word Processing, Email, 
Internet e Intranet, manutencao do computador e apoio ao utilizador. 
 
New CLAiT and CLAiT Plus   
Estes cursos destinam-se a reconhecer as capacidades e conhecimentos  
de utilizadores de informatica, qualquer que sejam as suas circumstancias, 
quer esteja empregado, a estudar ou em um curso de formacao. 
 

Subsidios estao disponiveis para os seguintes cursos sob a tutela de Train to 
Gain, para candidatos maiores de 19 anos e empregados por uma SME (pequena 
ou media empresa). 

 
NVQ’s (Qualificacoes vocacionais nacionais):OCR ITQ utilizadores Nivel 1 
and 2 
City & Guilds Diploma para  informaticos, utilizadores e profissionais. 
CompTIA Network+, CompTIA Security+, CompTIA Server+ 
CCNA (Cisco Certified Network Associate) 
CCNP (Cisco Certified Network Professional) 
Check Point Firewall NGX1 & NGX2 
Fortinet Firewall 
MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator) 
MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) 
MSCE (Microsoft Certified Systems Engineer) 
BCS Level 3 

 
NVQ’s e outra formacao no local de trabalho 
 
Ha subsidios  disponiveis para os seguintes NVQ’s sob a tutela do programa 
governamental Train to Gain, para candidatos com idade superior a 19 anos e a 
trabalhar para  uma SME. 
  

ITQs (qualificacoes ao nivel da informatica) 
Business & Administration 
Lideranca de group e Gestao 
Servico ao cliente 
Saude e apoio social 
Informacao, Aconselhamento e Direccao  
City & Guilds Diploma for IT Practitioners Level 2 
City & Guilds Diploma for IT Users Level 2 
City & Guilds Diploma for IT Professionals Level 3 
Apoio ao ensino e aprendizagem em escolas 

 
 
 



 
 
 
Cursos de Ingles 

 
5 E oferece os seguintes cursos de Ingles numa atmosfera acolhedora e 
culturalmente diversa, onde pode aprender no seu ritmo proprio.  
 
ESOL Courses (Entry Level 1, 2 & 3) 
Estes sao cursos em classes de aula quatro ou cinco vezes por semana, das 9.00 
da manha as 16.45. Esol significa aulas para alunos cujo Ingles nao e a sua 
lingua materna. 
  
Literacy Courses (Level 1 & 2) 
Nivel 1 pode ser atravez da internet ou em classe.  
Nivel 2 e pela internet e pode ser completado onde tenha accesso a internet- em 
casa ou em algum dos nossos centros. 
 
ELLIS Courses (Entry Level 1, 2 & 3) 
ELLIS significa aprendizagem do sistema e instruccao de Ingles. E um curso de 
linguas interactivo e de multimedia atravez de CD. Os alunos terao que se 
deslocar regularmente a Selby Centre para completarem esse curso.  
 
Estes cursos sao gratuitos para beneficiarios de subsidio estatal.  
Tem ainda direito a reclamar as despesas de deslocacao de casa para as aulas e 
das aulas para casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para mais informacao sobre algum aspecto dos nossos services, por favor 
contacte-nos. 

 
Email: enquiries@fivee.co.uk 
Telephone: 020 8885 3456 

 
O nosso centro principal e Selby Centre:  
 

Selby Centre  
Selby Road 
London  
N17 8JL 
Tel: 020 8885 3456  
Fax: 020 8808 9977  

 
Tambem temos centros nas seguintes areas: 

 
Forest House  
16-20 Clements Road  
Ilford IG1 1BA  
Tel: 020 8911 8004  

 
Merit House  
The Hyde, 1st Floor  
508 Edgware Road  
Colindale NW9 5AF  
Tel: 020 8205 6868 or 020 8205 6969  
 
N17 Studios  
Block 8F, 784-788 High Road  
Tottenham  
N17 0DA  

 
Watkins House  
1st Floor, Pegamoid Road  
London N18 2NG  
Tel: 020 8345 5458  

 
Cypress House  
Unit A, 2nd Floor  
2 Coburg Road  
Woodgreen N22 6UJ  
Tel: 020 8889 3399  

 
Os Centros estao abertos de segunda a sexta-feira das 9.00 as 17.30  
 


