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Programador Informático 

 

Administrativo / Secretariado 

 

Caixeiro/Balconista 

 

Cabeleireiro 

 

Copeiro 

 

Empregado de Mesa 

 

Bagageiro 

 

Peão de Golfe 

 

Pasteleiro de 1.ª e 2.ª Classe 

 

 

 

Ajudante de Cozinha/Cozinheiro 

 

Telemarketing 

 

Desenvolvimento de Aplicações Web NOVO 

 

Técnico de Limpeza NOVO 

 

Técnico de Manutenção NOVO 

 

Rececionista NOVO 

 

Designer 

 

Assistente Dentária 

 

 



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

Candidatura até: 03/08/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Informática 

Vaga nr. 150/2014  

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Programador Informático 

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

 

Requisitos específicos: 

 

- Conhecimentos de PHP e MySQL 

(obrigatório) 

 

- Conhecimentos de HTML, JavaScript e 

VB (preferencial) 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Clube Naval de Cascais (Cascais) 

Candidatura até: 03/08/2014 

Habilitações: 
Licenciatura 

Vaga nr. 243/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Administrativo / Secretariado 

 

Funções: 

 
- Trabalho de secretariado 

 

- Apoio ao departamento financeiro e 

administrativo 

 

- Apoio ao departamento de marketing e 

comunicação.  

 
 

 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
C.M. Pedro – Auto Reparadora, Lda. 
(S. Domingos de Rana) 

Candidatura até: 03/08/2014 

Habilitações: 
Técnico Nível 4 (Automóvel e/ou Administrativo) 

Vaga nr. 245/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Caixeiro / Balconista 

 

Funções: 

 
- Caixeiro de peças / balconista 

 

- Lançamentos de compras / vendas 

 

- Contato operacional com fornecedores 

 

- Responsável pelo aprovisionamento de 

material 

 

- Contato com o cliente final 

 

 
 

 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Cabeleireiro Vale do Sol (Estoril) 

Candidatura até: 10/08/2014 

Habilitações: 
Conhecimentos ou experiência na área 

Vaga nr. 26/2013 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Cabeleireiro 

 

Requisitos: 

 
- Preferencial: idade entre os 25 e os 50 anos 

 

- Experiência em corte e apoio geral na 

atividade de cabeleireiro 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Empresa do ramo turístico 
(Cascais) 

Candidatura até: 10/08/2014 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 155/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Copeiro – 5 vagas 

Funções: 
 

- Limpezas e arrumações 

 

- Manutenção de equipamentos 

 

- Transporte de mercadorias 
 

Requisitos específicos: 
- Simpatia, dinamismo, boa apresentação 

- Organização e sentido de responsabilidade 

- Robustez física e vontade de trabalhar  

- Espírito de equipa e competências comunicacionais 

- Disponibilidade para trabalhar por turnos entre as 

07 e as 00 horas (com folgas rotativas) 

- Transporte próprio  

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Restaurante na Estrada do Guincho (Cascais) 

Candidatura até: 10/08/2014 

Habilitações: 
Mínimo 9.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 182/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Empregado de Mesa – 4 vagas 

 

Funções: 
Preparação de mesas , bandejas, carros de serviço, 

móveis de exposição, carros destinados ao serviço 

de quartos, execução de montagens de sala 

 

Requisitos específicos: 
- Boa apresentação 

- Dedicação e atitude positiva  

- Orientação para o cliente 

- Experiência e formação na área 

- Conhecimentos de Inglês 

- Disponibilidade para horários rotativos e 

repartidos 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Empresa do ramo hoteleiro (Cascais) 

Candidatura até: 10/08/2014 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 187/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Bagageiro 

 

Funções: 
 

Transporte de bagagens e acessórios de clientes, 

acompanhamento de clientes aos quartos e outras 

áreas do resort, manutenção do espaço envolvente 

da sua função, interação com o cliente 

 

Requisitos específicos: 
 

- Gosto pelo trabalho em equipa 

- Vontade de aprender e trabalhar 

- Dedicação e empenho 

- Disponibilidade para horários rotativos 

- Transporte próprio 

- Carta de condução 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Empresa do ramo turístico 

(Cascais) 

Candidatura até: 10/08/2014 

Habilitações: 
Mínimo 9.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 201/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Peão de Golfe 

Funções: 
 

Acompanhar e participar nas tarefas que envolvem a 

manutenção de um campo de golfe: limpezas, sementeiras, 

operação de máquinas de corte de relva, podas de árvores e 

arbustos, rega, e acompanhamento de outros trabalhos da 

secção. 

 

Requisitos específicos: 
 

- Gosto pelo trabalho no campo 

- Vontade de aprender e trabalhar 

- Robustez física e gosto pelo trabalho em equipa 

- Dedicação e empenho 

- Disponibilidade para trabalhar em horários rotativos 

entre as 06.30 e as 17.30 horas 

- Transporte próprio  

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Empresa do ramo turístico 
(Cascais) 

Candidatura até: 10/08/2014 

Habilitações: 
Mínimo 12.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 223/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Pasteleiro de 1.ª e 2.ª Classe – 2 vagas 

Funções: 
 

Preparação e confeção de sobremesas e afins, recebimento, 

guarda e acondicionamento de viveres e outros produtos, 

preparação de componentes de pastelaria, operações 

culinárias, emprantamento e guarnecimento, limpeza de 

pastelaria, utensílios e demais equipamentos. 

 

Requisitos específicos: 

 
- Formação e/ou experiência na área (obrigatório) 

- Robustez física 

- Gosto pelo trabalho em equipa, dedicação e empenho 

- Disponibilidade para trabalhar por turnos entre as 07 e 

as 00 horas 

- Carta de condução e transporte próprio  

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Empresa do ramo turístico 
(Cascais) 

Candidatura até: 10/08/2014 

Habilitações: 
Mínimo 12.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 225/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Ajudante de Cozinha / Cozinheiro – 6 vagas 

Funções: 
 

Preparação e confeção de pratos e refeições, recebimento, 

guarda e acondicionamento de viveres e outros produtos, 

preparação de peixe, carnes, frutos, legumes, ervas e outros, 

operações culinárias, emprantamento e guarnecimento, 

limpeza de cozinha, utensílios e demais equipamentos 

 

Requisitos específicos: 

 
- Formação e/ou experiência na área (obrigatório) 

- Robustez física 

- Gosto pelo trabalho em equipa, dedicação e empenho 

- Disponibilidade para trabalhar por turnos entre as 07 e 

as 00 horas 

- Carta de condução e transporte próprio  

 

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

Candidatura até: 17/08/2014 

Habilitações: 
Experiência em vendas através de telemarketing de 

Outbound 

Vaga nr. 236/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Telemarketing 

Funções: 
 

Contato com clientes existentes e novos 

clientes para propor campanhas para a 

aquisição de novos produtos  
 

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

Candidatura até: 17/08/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Informática e Gestão de 

Empresas, Engenharia Informática 

Vaga nr. 269/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Desenvolvimento de Aplicações Web – 4 vagas 

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: 
Entidade desportiva (Cascais) 

Candidatura até: 17/08/2014 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 273/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Técnico de Limpeza – 2 vagas 

 

Funções: 
 

Limpeza das instalações da entidade (campo 

relvado sintético, pavilhão, ginásios, piscina, 

balneários e áreas administrativas). 
 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Entidade desportiva (Cascais) 

Candidatura até: 17/08/2014 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 275/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Técnico de Manutenção 

 

Funções: 
 

Relacionadas com as áreas de eletricidade, 

pintura, bricolage, serralharia, mecânica, 

entre outras. 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Entidade desportiva (Cascais) 

Candidatura até: 17/08/2014 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 276/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Rececionista 

 

Funções: 
 

- Atendimento e prestação de informações 

aos sócios e utentes; 

 

- Cobrança de quotas e mensalidades. 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Materiais de construção (São João do Estoril) 

Candidatura até: 18/08/2014 

Habilitações: 
Licenciatura ou Mestrado em Design, Web 

Design ou área similar 

Vaga nr. 252/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Designer 

 

Funções: 
Apoio ao departamento de Marketing: apoio ao 

desenvolvimento de catálogos, website, gestão de redes 

sociais, desenvolvimento de layout de newsletters e 

documentos/campanhas de marketing, artes finais e 

tratamento de imagem 

 

Requisitos específicos: 
- Domínio das ferramentas gráficas Adobe (Photoshop, 

Ilustrator, Dreamweaver e InDesign) e das ferramentas 

Office; 

- Valoriza-se conhecimentos em HTML5, CSS3 e 

JavaScript; 

- Capacidade de desenvolvimento de layouts para as 

diversas ferramentas de marketing da empresa; 

- Gosto pelo trabalho em equipa, espírito criativo, 

dinamismo e iniciativa e boa capacidade de 

comunicação. 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Clínica Médica 

Candidatura até: 31/08/2014 

Habilitações: 
Habilitações mínimas ao nível do 12.º ano 

Vaga nr. 221/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Assistente Dentária 

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

Requisitos específicos: 
 

- Experiência e/ou conhecimentos na área 

- Motivação e forte capacidade de trabalho 

- Facilidade de comunicação e de 

relacionamento interpessoal 

- Elevado sentido de responsabilidade e 

profissionalismo 

- Pontualidade, simpatia  e boa apresentação 

 

 

Horário de trabalho: 2.ª a 6.ª feira das 15 às 21 

horas e sábados das 09 às 13 horas (de 15 em 15 

dias), perfazendo 40 horas por semana 

 

 

(m/f) 
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