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Comercial 

 

Assistente Comercial / Marketing NOVO 

 

Cuidador/a – 2 vagas 
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Antes de se candidatar a uma vaga 

de estágio, verifique qual a Medida 

do IEFP que a enquadra e se é 

elegível para a mesma 

 

 

 

 

Medida Reativar 
 

São elegíveis candidatos/as com mais de 30 anos de 

idade, com qualificação igual ou superior ao 9.º ano e 

inscritos/as como desempregados/as no Centro de 

Emprego há pelo menos 12 meses. 

 

 

 

 

 

Medida Estágios Emprego 
 

São elegíveis candidatos/as que respondam a um dos 

seguintes requisitos: 

 

• Idade entre os 18 e os 30 anos, com qualificação igual 

ou superior ao 9.º ano de escolaridade; 

 

• Mais de 30 anos de idade, com qualificação obtida há 

menos de 3 anos (igual ou superior ao 9.º ano de 

escolaridade) e sem exercício de atividade profissional 

nos últimos 12 meses; 

 

• Com qualquer idade e nível de qualificação, numa das 

seguintes situações: 

• Responsável em família monoparental (com 

dependentes a cargo), ou 

• Membro de casal desempregado, ou 

• Portador/a de deficiência ou incapacidade 

comprovada, ou 

• Vítima de violência doméstica, ou 

• Ex-recluso/a e aquele que cumpra ou tenha 

cumprido pena ou medida judicial, ou  

• Toxicodependente em processo de recuperação. 

 

 

 

PERFIS DE ELEGIBILIDADE 
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m/f 

Medida: 

Vaga nº: 

Entidade Empregadora: 

Habilitações: 

Candidatura até: 

Funções: 

Comercial 

Estágios Emprego 

361/2015 

Empresa de consumíveis informáticos 
(freguesia de São Domingos de Rana) 

12.º ano de escolaridade – nível 3 

06/07/2015 

-Prospeção de mercado; 

-Angariação, fidelização e gestão de clientes; 

-Acompanhamento personalizado ao cliente. 

Requisitos Específicos: 
-Vocação comercial; 

-Grande facilidade de comunicação; 

-Boa capacidade de persuasão e argumentação; 

-Gosto pelo contato com o cliente; 

-Experiência profissional (mínimo 1 ano); 

-Carta de condução. 
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m/f 

Medida: 

Vaga nº: 

Entidade Empregadora: 

Habilitações: 

Candidatura até: 

Funções: 

Assistente Comercial / Marketing 

Estágios Emprego ou Reativar 

380/2015 

Empresa prestadora de serviços  

12.º ano de escolaridade 

06/07/2015 

- Administrar a base de dados de clientes da empresa; 

- Contatar clientes e realizar visitas  em território ibérico; 

- Gerir a agenda dos técnicos e prestar apoio logístico; 

- Gerir os processos de compra e de venda de bens e serviços; 

- Prestar apoio a candidatos a franchisados, operadores, agentes e outros; 

- Gerir conteúdos para as comunidades nas redes sociais (portfolio). 

 
Requisitos específicos: 
- Conhecimentos avançados de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, 
Powerpoint), programas de edição de imagem e webdesign e em gestão 
de websites, blogues e redes sociais; 

- Experiência com Facebook Insights, Google Analytics e outras 
plataformas de análise;  

- Conhecimentos de inglês e espanhol, falado e escrito; 

- Carta de condução; 

- Assiduidade, pontualidade, criatividade, sentido de seriedade e 
responsabilidade, auto motivação e forte capacidade de trabalho. 
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m/f 

Medida: 

Vaga nº: 

Entidade Empregadora: 

Habilitações: 

Candidatura até: 

Funções: 

Cuidador/a – 2 vagas 

Estágios Emprego 

377/2015 

Associação Mimar 

12.º ano de escolaridade 

13/07/2015 

- Prestar cuidados básicos a crianças dos 0 aos 6 
anos; 

- Realizar e acompanhar atividades promotoras do 
seu desenvolvimento 

Requisitos Específicos: 
-Experiência em trabalho com crianças; 

-Valorizada a experiência na área social e/ou 
trabalho voluntário comprovado e formação em 
áreas educativas. 
 

Horário de trabalho, de 2.ª feira a domingo: 07/15h, 
15/23h ou 00/08h, com 2 folgas por semana 
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Estas são as vagas que existem atualmente no âmbito do Programa Estágios Profissionais 
em Cascais. Esta lista é atualizada semanalmente e podem surgir vagas em qualquer área.  
  
Para além destas oportunidades, há muitas outras ofertas de estágio em Cascais e noutros 
concelhos. Não deixe de consultar websites de emprego em geral e outros websites 
específicos de vagas para estágio profissional, como  por exemplo: 
 
http://www.estagiar.pt/  
http://www.empregoestagios.com/ 
http://movimentoparaoemprego.iefp.pt/  
 
Muito empenho! 
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