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Medida: 

Vaga nº: 

Entidade Empregadora: 

Habilitações: 

Candidatura até: 

Funções: 

Técnico Social / Emprego  

Estágios Emprego 

379/2015 

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos 

Licenciatura em Serviço Social 

29/06/2015 

- Apoio ao gabinete de emprego 

Requisitos específicos: 

- Interesse pela área do emprego / recursos 
humanos 

- Bom domínio de ferramentas informáticas 
Office 

- Criatividade, versatilidade e motivação 

- Bom relacionamento interpessoal e 
integração em equipas multidisciplinares 
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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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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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