
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

 

Vagas de Estágio (22.10.2014)  
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   Programador Informático 

 

Empregado de Balcão 

 

Arquiteto NOVO 

 

Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Decoração 

 

Desenvolvimento de Aplicações Web 

 

Gestor de Projeto 

 

Empregado de Mesa NOVO 

 

Programador de Software PHP 

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



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

Candidatura até: 26/10/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Informática 

Vaga n.º 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: 
Duna da Cresmina (Cascais) 

Candidatura até: 26/10/2014 

 

Habilitações: 
Até ao 12.º ano de escolaridade 

 

Vaga n.º 307/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Empregado de Balcão 

 

 

Requisitos específicos: 
 

- Boa apresentação 

- Dedicação e atitude positiva  

- Orientação para o cliente 

- Experiência na área 

- Conhecimentos de Inglês 

- Disponibilidade para horários rotativos e 

disponibilidade para trabalhar aos fins de 

semana  

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Tampcor, Construção Civil 
(Trajouce) 

Candidatura até: 30/10/2014 

Habilitações: 
Mestrado Integrado em Arquitetura 

Vaga n.º 259/2014  

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Arquiteto 
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Requisitos específicos: 

- Conhecimentos de desenho e projeto 

em Autocad; 

- Conhecimentos ao nível de imagem, 

utilizando PS, AI, entre outros; 

- Motivação para o trabalho em equipa e 

para a aquisição de conhecimentos 

 

Tarefas: 

- Planificação e execução de projetos de 

decoração e arquitetura de interiores; 

- Realização de desenhos técnicos, 

manualmente e utilizando software 

específico 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Batik, Loja de Decoração (Cascais) 

Candidatura até: 02/11/2014 

Habilitações: 
Formação superior 

Vaga n.º 242/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Decoração 

Funções: 
 

- Aconselhamento e apoio às vendas por catálogo e artigos 

em exposição; 

- Desenvolvimento de estratégias de divulgação da Loja 

nos suportes online; 

- Atendimento ao público e apoio administrativo  

 

Requisitos específicos: 
 

- Gosto pela área da decoração de interiores; 

- Preferencial: formação na área do design e decoração; 

- Conhecimentos na área da informática e no sistema 

Macintosh; 

- Curiosidade profissional, organização, dedicação e 

empenho; 

- Domínio da língua inglesa 

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

Candidatura até: 02/11/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Informática e Gestão de 

Empresas, Engenharia Informática 

Vaga n.º 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: 
Way of Arts 

(Alcabideche) 

Candidatura até: 02/11/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Engenharia civil, Conservação e 

restauro, Gestão 

Vaga n.º 306/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Gestor de Projeto 

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

Requisitos : 
 

- Excelente dinâmica, capacidade organizativa e 

objetividade para gestão e coordenação de 

projetos 

- Disponibilidade para exercer funções de 

assistente pessoal 

- Gosto e agilidade no desenvolvimento de 

planos financeiros 

- Flexibilidade de horário  

- Carta de condução 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Hotel em Cascais 

Candidatura até: 02/11/2014 

Habilitações: 
12.º ano de escolaridade, nível IV ou formação 

superior 

Vaga n.º 310/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Empregado de Mesa 

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

Funções: 
- Preparação de mesas, bandejas, carros de 

serviço, móveis de exposição, louça, mise en 

place e outros materiais;  

- Montagem de sala e reposição de minibares; 

- Outros trabalhos afins que façam parte da área. 
  

Requisitos: 
- Preferencial: formação na área de Mesa/Bar 

- Espírito de trabalho em equipa 

- Vontade para aprender e trabalhar 

- Dedicação e empenho 

- Disponibilidade para horários rotativos entre 

as 00 e as 24 horas 

- Carta de condução e transporte próprio 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Open Solutions (Linhó, Sintra) 

Candidatura até: 09/11/2014 

Habilitações: 
Curso Técnico, Licenciatura ou grau superior 

na área Informática 

Vaga n.º 154/2014  

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Programador de Software PHP- 2 vagas 

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

Requisitos específicos: 

 
- Bons conhecimentos em linguagens de 

programação (PHP, HTML e CSS), de MySql, 

modelação e normalização de bases de 

dados; 

- Conhecimentos de Linux; 

- Capacidade de adaptação a novas linguagens 

de programação, designadamente através da 

auto aprendizagem; 

- Bom domínio do inglês, falado e escrito; 

- Profissional organizado/a, com forte sentido 

de responsabilidade, espírito de equipa, 

inovação e orientação para o cliente, pro 

ativo, assertivo e com capacidades de auto 

gestão e comunicação. 

 

 

(m/f) 
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