
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 
 

Vagas de Estágio (17.09.2014)  

 

1 

 

Designer Gráfico 

 

Administrativo/Secretariado 

 

Desenvolvimento de Aplicações Web 

 

Técnico de Redes/Helpdesk 1.º nível 

 

Auxiliar de Ação Direta/Ajudante Familiar 

 

Sapateiro/Chaveiro 

 

Condutor Manobrador 

 

Encarregado Geral 

 

Motorista de Pesado de Mercadorias 

 

 

 

 

 

Pedreiro 

 

Servente 

 

Personal Trainer 

 

Instrutor de Matemática 

 

Técnico de Educação (área Física e Química) 

 

Bibliotecário NOVO 

 

Administrativo Recursos Humanos 

 

Programador Informático 

 

Assistente Dentária 

 

 

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



Entidade Empregadora: 
Agência de Comunicação (Estoril) 

Candidatura até: 21/09/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Design Gráfico 

Vaga nr. 161/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Designer Gráfico 

 

Requisitos específicos: 

 

- Domínio em Adobe Illustrator, Indesign e 

Photoshop; 

 

- Preferência: Conhecimento em 3D; 

 

- Pessoa dinâmica, empreendedora, 

proativa, com espírito de equipa e 

responsabilidade 

 

 

 

 
 

 

 

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

Candidatura até: 21/09/2014 

Habilitações: 
Licenciatura 

Vaga nr. 243/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Administrativo / Secretariado 

 

Funções: 

 
- Trabalho de secretariado, atendimento ao público e 

contato direto com o cliente; 

 

- Apoio ao departamento financeiro e administrativo, 

correspondência com os sócios, recebimentos e controlo 

de caixa; 

 

- Apoio ao departamento de marketing e comunicação e 

na logística de eventos; 

 

- Disponibilidade para outras tarefas relacionadas com a 

atividade do Clube. 

 

Horário de trabalho: De 4.ª feira a Domingo, das 09 às 18 

horas (pausa para almoço das 12 às 13 horas) 

 
 

 

 

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

Candidatura até: 21/09/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Informática e Gestão de 

Empresas, Engenharia Informática 

Vaga nr. 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: 
Empresa na área das tecnologias da 

informação (Alcabideche) 

Candidatura até: 21/09/2014 

Habilitações: 
Curso Profissional Técnico de Redes / Informática / 

Eletrotecnia 

Vaga nr. 285/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Técnico de Redes / Helpdesk 1.º nível 

 

Funções: 

 
- Colaboração no suporte técnico informático regular a 

clientes empresariais na zona de Cascais/Lisboa. 

 

- Apoio na instalação de novas redes 

 

- Resolução de problemas informáticos em ambiente 

Windows e aplicações Microsoft. 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Associação Portuguesa de Familiares e Amigos do 

Doente de Alzheimer – Casa do Alecrim  
(Estoril) 

Candidatura até: 21/09/2014 

Habilitações: 
12.º ano de escolaridade – nível 3 

Vaga nr. 288/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Auxiliar de Ação Direta / Ajudante Familiar – 4 Vagas 
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Funções: 
 
- Assegurar a vigilância permanente dos utentes 

nas atividades e momentos de repouso; 

- Orientar e auxiliar os utentes na realização de 

atividades e nos cuidados de higiene, conforto e 

imagem; 

 

Requisitos específicos: 
 
- Disponibilidade para trabalhar por turnos 

- Gosto pelo trabalho com idosos 

- Preferência a quem tenha formação na área da 

geriatria 

(m/f) 



Entidade Empregadora: 
Reparação de calçado (Freguesia de Cascais) 

Candidatura até: 21/09/2014 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 294/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Sapateiro / Chaveiro 
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Funções: 
 

- Reparação de calçado; 

 

- Duplicação de chaves e comandos de 

garagens e portões; 
 

Requisitos específicos: 
 

- Vontade e humildade para aprender, crescer e 

evoluir; 

 

- Não sendo obrigatório, valoriza-se a 

experiência na área. 

(m/f) 



Entidade Empregadora: 
J. Barata e Filhos, Lda. 
(São Domingos de Rana) 

Candidatura até: 28/09/2014 

Habilitações: 
12.º ano, Curso Técnico Condutor/a Manobrador/a de 

Equipamentos de Movimentação de Terras 

Vaga nr. 261/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Condutor Manobrador 

Funções: 
 

- Verificar o estado geral dos equipamentos; 

 

- Efetuar intervenções de manutenção básica necessárias; 

 

- Proceder a reparações simples; 

 

- Conduzir e manobrar os equipamentos em atividades 

de escavação, carga, transporte, descarga, nivelamento 

e compactação de terras e materiais equivalentes; 

 

- Conduzir, manobrar e operar a grua móvel em tarefas 

auxiliares de carga e posicionamento de órgãos de 

trabalho; 

 

- Proceder à limpeza e proteção dos equipamentos; 

 

- Efetuar operações de parqueamento dos equipamentos 

respeitando as normas existentes para o efeito. 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
J. Barata e Filhos, Lda. 
(São Domingos de Rana) 

Candidatura até: 28/09/2014 

Habilitações: 
12.º Ano, Curso Técnico de Obra / Condutor de Obra 

Vaga nr. 262/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Encarregado Geral 

Funções: 

 
- Colaborar no planeamento, preparação e implantação 

de obras; 

 

- Colaborar na determinação de níveis de mão-de-obra, 

equipamento e materiais; 

 

- Colaborar na implantação do estaleiro de obra, 

orientando os trabalhos inerentes ao processo; 

 

- Orientar e controlar a evolução da obra, nomeadamente 

na distribuição do trabalho pelas frentes de trabalho; 

 

- Garantir a gestão do aprovisionamento, materiais e 

equipamentos. 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
J. Barata e Filhos, Lda. 
(São Domingos de Rana) 

Candidatura até: 28/09/2014 

Habilitações: 
12.º Ano 
Curso Técnico de Obra / Condutor de Obra 

Vaga nr. 263/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Motorista de Pesado de Mercadorias 

Requisitos: 

 
Carta de condução de pesados 

 

 

Funções: 
 

- Assegurar o cumprimento de cargas e descargas de 

mercadoria; 

 

- Assegurar cumprimento de timings; 

 

- Transportar inertes; 

 

- Zelar pela boa conservação e manutenção do veículo e 

carga. 

(m/f) 

10 Candidaturas exclusivamente em www.cm-cascais.pt/estagios_profissionais  
Câmara Municipal de Cascais - Divisão de Promoção do Emprego / 214 815 363 / estagios.profissionais@cm-cascais.pt 



Entidade Empregadora: 
J. Barata e Filhos, Lda. 
(São Domingos de Rana) 

Candidatura até: 28/09/2014 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 264/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Pedreiro - 2 vagas 

Funções: 
 

- Aparelhar pedra em grosso; 

 

- Assentar manilhas, tubos ou cantarinhas; 

 

- Fazer rebocos e trabalhos similares e/ou 

complementares 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
J. Barata e Filhos, Lda. 
(São Domingos de Rana) 

Candidatura até: 28/09/2014 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 266/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Servente - 2 vagas 

 

Funções: 
 

Ajudante e auxiliar de um oficial 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Ginásio na Guia (Cascais) 
 

Candidatura até: 28/09/2014 

Habilitações: 
Formação superior nas áreas da Educação 

Física, Fisioterapia ou Nutrição 

Vaga nr. 277/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Personal Trainer – 2 vagas 

Funções: 

 

Personal Trainer / E-fitness 
 

Requisitos: 

- Fluência em línguas estrangeiras, Inglês e 

Espanhol; 

 

- Boa imagem e apresentação; 

 

- Capacidade de trabalho em equipa e sentido de 

grupo, flexibilidade, cumprimento de objetivos e 

facilidade de comunicação; 

 

- Disponibilidade para trabalhar por turnos; 

 

- Curso de Personal Trainer (preferencial). 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
MATHNASIUM – Ginásio de Matemática 

(Estoril) 

Candidatura até: 28/09/2014 

Habilitações: 
12. º ano na área de ciências e tecnologia 

Frequência ou licenciatura nas áreas de matemáticas 

ou engenharias 

Vaga nr. 282/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Instrutor de Matemática 

 

Requisitos: 
 

- Bons conhecimentos de matemática 

desde o 1.º ciclo ao 12.º ano; 

 

- Capacidade para ensinar; 

 

- Simpatia e sentido de humor; 

 

- Espírito de iniciativa e boa apresentação; 

 

- Boas capacidades de comunicação. 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
WISE LEARNING – Centro de Formação e 

Apoio Escolar Bilingue 
(S. Domingos de Rana) 

Candidatura até: 28/09/2014 

Habilitações: 
Habilitações superiores nas áreas de 

educação/ensino ou engenharias. 

Vaga nr. 293/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Técnico de Educação (área Física e Química) 
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Requisitos específicos: 
- Experiência/vocação na área de ensino;  

- Conhecimento dos programas curriculares das 

disciplinas até o ensino secundário, experiência 

profissional em explicações; 

- Conhecimentos/apetência para o eLearning e 

para as novas tecnologias e softwares 

educativos; 
- Conhecimentos de informática na ótica do 

utilizador e experiência na conceção de materiais 

pedagógicos; 

- Fluência, escrita e falada, de português e inglês; 

- Capacidade de adaptação a diferentes grupos de 

alunos, motivando-os para as aprendizagens; 

- Facilidade de comunicação e relacionamento 

interpessoal, capacidade de organização, elevado 

sentido de responsabilidade, autonomia, 

dinamismo, motivação, espírito de equipa, 

dedicação e empenho pessoal. 

(m/f) 



Entidade Empregadora: 
Fundação Salesianos de Manique 

Candidatura até: 28/09/2014 

Habilitações: 
Curso médio ou superior na área das Ciências da 

Informação,  Arquivo e Biblioteca 

Vaga nr. 296/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Bibliotecário 
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Funções: 

 
- Registar, descrever, organizar, cotar e acondicionar 

documentos segundo as normas aplicáveis; 

- Participar na avaliação, seleção, aquisição e 

eliminação de documentos; 

- Participar na construção de inventários, catálogos, 

guias e índices; 

- Participar na organização de serviços de 

atendimento e de empréstimo e na preparação de 

ações de difusão da informação; 

- Participar em tarefas de gestão de recursos, 

gestão de projetos e gestão da qualidade, em 

unidades documentais.  

- Apoiar os utilizadores das unidades documentais 

na pesquisa de informação. 

(m/f) 



Entidade Empregadora: 
MKTM – Acessórios de Moda, SA. 

Candidatura até: 30/09/2014 

Habilitações: 
Habilitações mínimas ao nível do 12.º ano 

Vaga nr. 254/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Administrativo Recursos Humanos 
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Requisitos específicos: 
 

- Conhecimentos de Excel (fator eliminatório) 

 

- Carta de Condução 

 

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

Candidatura até: 12/10/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Informática 

Vaga nr. 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 Médica 

Candidatura até: 15/10/2014 

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 
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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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