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Cabeleireiro 

 

Copeiro 

 

Empregado de Mesa 

 

Bagageiro 

 

Eletromecânico 

 

Peão de Golfe 

 

Comercial 

 

Pasteleiro de 1.ª e 2.ª Classe 

 

 

 

 

Cozinheiro de 2.ª e 3.ª Classe 

 

Designer 

 

Auxiliar de Ação Educativa 

 

Administrativo 

 

Programador Informático 

 

Administrativo / Secretariado 

 

Caixeiro/Balconista 

 

Assistente Dentária 

 

 



Entidade Empregadora: 
Cabeleireiro Vale do Sol (Estoril) 

Candidatura até: 27/07/2014 

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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http://www.cm-cascais.pt/formulario/ficha-de-candidatura-ao-programa-estagios-profissionais-em-cascais
http://www.cm-cascais.pt/formulario/ficha-de-candidatura-ao-programa-estagios-profissionais-em-cascais
http://www.cm-cascais.pt/formulario/ficha-de-candidatura-ao-programa-estagios-profissionais-em-cascais
http://www.cm-cascais.pt/formulario/ficha-de-candidatura-ao-programa-estagios-profissionais-em-cascais


Entidade Empregadora: 
Empresa do ramo turístico 
(Cascais) 

Candidatura até: 27/07/2014 

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: 27/07/2014 

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: 27/07/2014 

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 na área da manutenção de equipamentos 

industriais (Freguesia de Alcabideche) 

Candidatura até: 27/07/2014 

Habilitações: 
Curso Técnico-Profissional na área da Eletrónica e 

Mecânica ou Licenciatura em Engenharia 

Eletrotécnica (com conhecimentos de Mecânica) 

Vaga nr. 191/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Eletromecânico 

 

 

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: 
Empresa do ramo turístico 

(Cascais) 

Candidatura até: 27/07/2014 

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 de consumíveis informáticos 
(Freguesia de São Domingos de Rana) 

Candidatura até: 27/07/2014 

Habilitações: 
Mínimo 12.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 211/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Comercial 

 

Funções: 
 

- 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 

- Sentido de responsabilidade, organização, 

iniciativa, motivação e dinamismo 

- Conhecimento de informática na ótica do 

utilizador 

- Carta de condução  

 

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

Candidatura até: 27/07/2014 

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: 27/07/2014 

Habilitações: 
Mínimo 12.º ano de escolaridade 

Vaga nr. 225/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Cozinheiro de 2.ª e 3.ª Classe – 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: 
Materiais de construção (São João do Estoril) 

Candidatura até: 27/07/2014 

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: 
Infantário A Chupeta (Cascais) 

Candidatura até: 27/07/2014 

Habilitações: 
Mínimo 9.º ano 

Vaga nr. 253/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Auxiliar de Ação Educativa 

 

Funções: 
 

Apoio à Educadora de Infância no 

desenvolvimento das atividades da instituição 
 

Requisitos específicos: 
 

- Dinamismo; 

 

- Apresentação cuidada; 

 

- Preferencial: Curso de Ação Educativa ou 

Animação Social 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Gabinete de contabilidade (Cascais) 

Candidatura até: 27/07/2014 

Habilitações: 
Mínimo 12.º ano 

Vaga nr. 255/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

 

Funções: 
 

Organização de documentos e respetivos 

lançamentos 
 

Requisitos específicos: 
 

- Tenha exercido funções em gabinete de 

contabilidade 

 

- Conhecimentos do software Primavera 

 

- Conhecimentos consolidados de Sistema 

de Normalização Contabilística (SNC) 

 

(m/f) 
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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 
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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: 
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: 
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 
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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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