
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

 

Vagas de Estágio (31.10.2014)  
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Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de 

Decoração 

 

Desenvolvimento de Aplicações Web 

 

Gestor de Projeto 

 

Empregado de Mesa 

 

Programador de Software PHP 

 

Eletromecânico 

 

Técnico de Manutenção 

 

 

 

Empregado de Balcão 

 

Monitor de Ludoteca 

 

Ajudante de Cozinha 

 

Empregado de Mesa NOVO 

 

Empregado de Balcão NOVO 

 

Programador Informático 

 

Atendimento/Secretariado 

 

Câmara Municipal de Cascais - Divisão de Promoção do Emprego / 214 815 363 / estagios.profissionais@cm-cascais.pt 



Entidade Empregadora: 
Batik, Loja de Decoração (Cascais) 

Candidatura até: 02/11/2014 

Habilitações: 
Formação superior 

Vaga n.º 242/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Decoração 

Funções: 
 

- Aconselhamento e apoio às vendas por catálogo e artigos 

em exposição; 

- Desenvolvimento de estratégias de divulgação da Loja 

nos suportes online; 

- Atendimento ao público e apoio administrativo  

 

Requisitos específicos: 
 

- Gosto pela área da decoração de interiores; 

- Preferencial: formação na área do design e decoração; 

- Conhecimentos na área da informática e no sistema 

Macintosh; 

- Curiosidade profissional, organização, dedicação e 

empenho; 

- Domínio da língua inglesa 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
24/7 – It Solutions 
(Carcavelos) 

Candidatura até: 02/11/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Informática e Gestão de 

Empresas, Engenharia Informática 

Vaga n.º 269/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Desenvolvimento de Aplicações Web 

Funções: 

 
- Análise dos problemas ou necessidades e sua documentação;  

- Conceção, modelação e apresentação de soluções para 

problemas ou necessidades encontradas; 

- Desenvolvimento de aplicações web, de forma interativa, 

integrando o feedback dos utilizadores chave; 

- Testes unitários e funcionais às soluções desenvolvidas, como 

garante da qualidade final da solução. 

 

Requisitos: 

 
- Linguagens: ASP.Net, PHP, Ruby, Python ou outra equivalente; 

- Conhecimentos de modelação de base de dados relacionais e 

utilização de um motor de base de dados SQL server, Oracle, 

MySQL ou equivalente (será mais valia conhecimento de 

Jquery, Javascript, CSS, HTML5); 

- Fluência na língua inglesa, falada e escrita; 

- Capacidade de trabalho em equipa e sentido de grupo, 

flexibilidade, cumprimento de objetivos e facilidade de 

comunicação. 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Way of Arts 

(Alcabideche) 

Candidatura até: 02/11/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Engenharia civil, Conservação e 

restauro, Gestão 

Vaga n.º 306/2014 

Candidaturas exclusivamente em www.cm-cascais.pt/estagios_profissionais 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Gestor de Projeto 

Câmara Municipal de Cascais - Divisão de Promoção do Emprego / 214 815 363 / estagios.profissionais@cm-cascais.pt 

Requisitos : 
 

- Excelente dinâmica, capacidade organizativa e 

objetividade para gestão e coordenação de 

projetos 

- Disponibilidade para exercer funções de 

assistente pessoal 

- Gosto e agilidade no desenvolvimento de 

planos financeiros 

- Flexibilidade de horário  

- Carta de condução 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Hotel em Cascais 

Candidatura até: 02/11/2014 

Habilitações: 
12.º ano de escolaridade, nível IV ou formação 

superior 

Vaga n.º 310/2014 

Candidaturas exclusivamente em www.cm-cascais.pt/estagios_profissionais 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Empregado de Mesa 

Câmara Municipal de Cascais - Divisão de Promoção do Emprego / 214 815 363 / estagios.profissionais@cm-cascais.pt 

Funções: 
- Preparação de mesas, bandejas, carros de 

serviço, móveis de exposição, louça, mise en 

place e outros materiais;  

- Montagem de sala e reposição de minibares; 

- Outros trabalhos afins que façam parte da área. 
  

Requisitos: 
- Preferencial: formação na área de Mesa/Bar 

- Espírito de trabalho em equipa 

- Vontade para aprender e trabalhar 

- Dedicação e empenho 

- Disponibilidade para horários rotativos entre 

as 00 e as 24 horas 

- Carta de condução e transporte próprio 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Open Solutions (Linhó, Sintra) 

Candidatura até: 09/11/2014 

Habilitações: 
Curso Técnico, Licenciatura ou grau superior 

na área Informática 

Vaga n.º 154/2014  

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Programador de Software PHP- 2 vagas 

Câmara Municipal de Cascais - Divisão de Promoção do Emprego / 214 815 363 / estagios.profissionais@cm-cascais.pt 

Requisitos específicos: 

 
- Bons conhecimentos em linguagens de 

programação (PHP, HTML e CSS), de MySql, 

modelação e normalização de bases de 

dados; 

- Conhecimentos de Linux; 

- Capacidade de adaptação a novas linguagens 

de programação, designadamente através da 

auto aprendizagem; 

- Bom domínio do inglês, falado e escrito; 

- Profissional organizado/a, com forte sentido 

de responsabilidade, espírito de equipa, 

inovação e orientação para o cliente, pro 

ativo, assertivo e com capacidades de auto 

gestão e comunicação. 

 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Empresa na área da manutenção de equipamentos 

industriais (Freguesia de Alcabideche) 

Candidatura até: 09/11/2014 

Habilitações: 
Curso Técnico-Profissional na área da Eletrónica e 

Mecânica ou Licenciatura em Engenharia 

Eletrotécnica (com conhecimentos de Mecânica) 

Vaga n.º 191/2014  

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Eletromecânico 
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Requisitos específicos: 

 
- Disponibilidade para deslocações pelo país 

 

- Conhecimentos nas áreas da eletricidade, 

eletrónica e mecânica, com ou sem 

experiência 

 

- Carta de condução 

 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Aquarent, Lda. 

Candidatura até: 09/11/2014 

Habilitações: 
Aptidão técnica para trabalhar com eletricidade e 

canalização, conhecimentos na área 

Vaga n.º 235/2014  

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Técnico de Manutenção 
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Funções: 
 

Fazer instalações e manutenção de 

purificadores de água. 

 

 

Requisitos Específicos: 

 

- Carta de condução 

- Disponibilidade para se descolar para fora 

da Grande Lisboa 
 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Duna da Cresmina (Cascais) 

Candidatura até: 09/11/2014 

 

Habilitações: 
Até ao 12.º ano de escolaridade 

 

Vaga n.º 307/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Empregado de Balcão 

 

Requisitos específicos: 
 

- Boa apresentação 

- Dedicação e atitude positiva  

- Orientação para o cliente 

- Experiência na área 

- Conhecimentos de Inglês 

- Disponibilidade para horários rotativos e 

disponibilidade para trabalhar aos fins de 

semana 

- Carta de condução e viatura própria 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Cooperativa TorreGuia (Cascais) 

Candidatura até: 09/11/2014 

Habilitações: 
Licenciatura na área das Ciências Humanas 

Vaga n.º 311/2014  

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Monitor de Ludoteca - 2 vagas 
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Funções: 
- Colaborar na elaboração do projeto pedagógico e 

plano de atividades da ludoteca e na implementação 

das atividades e projetos previstos; 

- Colaborar na construção e aferição de indicadores de 

avaliação, organização e atualização de dados; 

- Participar na elaboração e atualização do inventário e 

classificação de equipamentos e materiais 

pedagógicos; 

- Interação direta com as crianças, jovens e suas famílias 

e com as equipas da instituição, parceiros locais e 

outras entidades. 

 

Requisitos específicos: 
- Capacidade criativa e gosto por trabalho com têxteis; 

- Disponibilidade para trabalhar até às 19h30m, de 2.ª 

feira a sábado. 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Restaurante em São Domingos de Rana 

Candidatura até: 09/11/2014 

 

Habilitações: 
Min. 9.º ano de escolaridade 

 

Vaga n.º 313/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Ajudante de Cozinha 

 

 

Requisitos específicos: 
 

- Experiência na área 

- Disponibilidade para horários repartidos 

(almoço e jantar) e fins de semana  

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Cafetaria em Cascais 

Candidatura até: 09/11/2014 

 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

 

Vaga n.º 314/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Empregado de Mesa 

 

Requisitos específicos: 
 

- Boa apresentação 

- Disponibilidade para trabalhar aos fins de 

semana 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Cafetaria em Cascais 

Candidatura até: 09/11/2014 

 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

 

Vaga n.º 315/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Empregado de Balcão 

 

Requisitos específicos: 
 

- Boa apresentação 

- Disponibilidade para trabalhar aos fins de 

semana 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Global Score – Consultores, Lda. 
(Carcavelos) 

Candidatura até: 16/11/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Informática ou Similares 

Vaga n.º 150/2014  

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Programador Informático 
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Requisitos específicos: 

 

- Conhecimentos de PHP e MySQL 

(obrigatório) 

 

- Conhecimentos de HTML, JavaScript e 

VB (preferencial) 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Clínica e Centro de Formação em Psicologia 

 

Candidatura até: 16/11/2014 

Habilitações: 
Habilitações mínimas ao nível do 12.º ano 

Vaga n.º 299/2014 

Mais informações em www.cm-cascais.pt/estagios_profissionais 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Atendimento/Secretariado 
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Funções: 
- Atendimento telefónico, marcação de 

consultas, informações e inscrições nos cursos 

e palestras, recebimentos e caixa, atualização 

de conteúdos on-line (facebook, website), 

conhecimento de software na ótica do 

utilizador (edição de imagem, excel, etc.); 

- Manutenção, limpeza e preparação do espaço. 

 

Requisitos específicos: 
Preferencial: Conhecimento de edição e 

composição de imagem (panfletos, brochuras e 

newsletter). 

 

Horário de trabalho: 2.ª a 6.ª feira das 12h às 20 h  

 

(m/f) 
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