
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

 

Vagas de Estágio (24.11.2014)  
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Eletromecânico 

 

Condutor Manobrador 

 

Encarregado Geral 

 

Atendimento/Secretariado 

 

Desenhador Técnico 

 

Assistente Central Operacional e 

Administrativo 

 

 

 

 

 

Assistente de Direção 

 

Programador Informático 

 

Técnico de Comunicação e Imagem  

 

Escriturária de Contabilidade 

 

Escriturária de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 
 

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



Entidade Empregadora: 
Empresa na área da manutenção de equipamentos 

industriais (Freguesia de Alcabideche) 

Candidatura até: 25/11/2014 

Habilitações: 
Curso Técnico-Profissional na área da Eletrónica e 

Mecânica ou Licenciatura em Engenharia 

Eletrotécnica (com conhecimentos de Mecânica) 

Vaga n.º 191/2014  

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Eletromecânico 

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

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: 
J. Barata e Filhos, Lda. (São Domingos de 

Rana) 

 

Candidatura até: 25/11/2014 

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

de Equipamentos de Movimentação de Terras 

Vaga n.º 261/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Condutor Manobrador 
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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: 25/11/2014 

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

Vaga n.º 262/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Encarregado Geral 
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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: 
Clínica e Centro de Formação em Psicologia 

 

Candidatura até: 25/11/2014 

Habilitações: 
Habilitações mínimas ao nível do 12.º ano 

Vaga n.º 299/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Atendimento/Secretariado 
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Funções: 
- Atendimento telefónico, marcação de 

consultas, informações e inscrições nos cursos 

e palestras, recebimentos e caixa, atualização 

de conteúdos on-line (facebook, website), 

conhecimento de software na ótica do 

utilizador (edição de imagem, excel, etc.); 

- Manutenção, limpeza e preparação do espaço. 

 

Requisitos específicos: 
Preferencial: Conhecimento de edição e 

composição de imagem (panfletos, brochuras e 

newsletter). 

 

Horário de trabalho: 2.ªf das 8h-11h e das 15h-20h 

3ª,4ª,5ªe 6.ª feira das 12h às 20 h  

 

(m/f) 
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ESTÁGIOS 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
http://www.cm-cascais.pt/formulario/ficha-de-candidatura-ao-programa-estagios-profissionais-em-cascais


Entidade Empregadora: 
Comércio de equipamento de escritório 

(Carcavelos) 

 

Candidatura até: 25/11/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Arquitetura ou Design 

Vaga n.º 318/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Desenhador Técnico 
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Requisitos específicos: 
 

- Conhecimentos de AutoCad;  

 

- Conhecimentos de 2D e 3D;  

 

- Conhecimentos de Photoshop e 

PowerPoint; 

 

- Boa comunicação verbal 

 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Empresa portuguesa subsidiária de multinacional 

italiana operando na área da segurança rodoviária e 

proteção ambiental (Cascais) 

 

Candidatura até: 25/11/2014 

Habilitações: 
Mínimo: 12.º ano de escolaridade 

Vaga n.º 319/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Assistente Central Operacional e Administrativo – 2 vagas 
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Requisitos específicos: 

 
- Domínio da informática na ótica do utilizador 

(Office); 

 

- Flexibilidade de horário; 

 

- Preferencial: experiência na área administrativa 

e de gestão de clientes; 

 

- Preferencial: carta de condução e viatura 

própria 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Hostel em Carcavelos 

 

Candidatura até: 25/11/2014 

Habilitações:  
Licenciatura em Turismo ou Gestão 

Vaga n.º 321/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Assistente de Direção 
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Funções: 

 

- Gerir os suportes online da empresa: emails, 

site, página de facebook, plataformas de 

reservas, online travel agency; 

 

- Gerir os momentos de chegada e partida dos 

hóspedes (check in – check out); 

 

- Delinear estratégias inovadoras e sedutoras na 

angariação de novos hóspedes; 

 

- Criar parcerias com outras unidades hoteleiras, e 

escolas. 

  

 

 

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

Candidatura até: 02/12/2014 

Habilitações: 
Licenciatura em Informática ou Similares 

Vaga n.º 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: 
Centro Comunitário da Paróquia de 

Carcavelos 

Candidatura até: 02/12/2014 

Habilitações:  
Licenciatura em Design, Comunicação ou 

Multimédia 

Vaga n.º 303/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Técnico de Comunicação e Imagem  
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Requisitos específicos: 
- Conhecimentos de Design Gráfico e multimédia 

- Conhecimentos de vídeo e edição de vídeo (preferencial) 

- Conhecimentos de Comunicação e Marketing 

- Domínio das novas tecnologias e meio de comunicação 

digital  

- Criatividade, versatilidade e motivação 

- Bom relacionamento interpessoal e integração em equipas 

multidisciplinares 
 

Funções: 
- Produção de conteúdos para a Newsletter mensal do CCPC 

- Criação e conceção de material gráfico para divulgação das 

atividades do CCPC e outras 

- Cobertura fotográfica dos eventos 

- Produzir conteúdos para blog e facebook 

- Elaborar apresentações (Imagem e Vídeo) das diferentes 

áreas do Centro 

 

  

 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Grupo hoteleiro em Cascais 

 

Candidatura até: 02/12/2014 

Habilitações:  
Mínimo 12.º ano de escolaridade 

Vaga n.º 322/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Escriturária de Contabilidade 
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Requisitos específicos: 
- Formação e/ou experiência na área; 

- Responsabilidade, organização, dinamismo e 

persistência, dedicação e atitude positiva; 

- Gosto pelo trabalho em equipa e por desafios; 

- Transporte próprio 

 

Funções: 
Acompanhar e participar nas seguintes tarefas: 

- Compilação de informação e elaboração de relatórios; 

- Classificação de documentos e arquivo de 

documentação; 

- Lançamento em programas informáticos; 

- Atendimento a fornecedores e clientes; 

- Operações contabilísticas e conferência de contas; 

- Preenchimento de formulários e outras tarefas que se 

realizem no escritório.  

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Grupo hoteleiro em Cascais 

 

Candidatura até: 02/12/2014 

Habilitações:  
Mínimo 12.º ano de escolaridade 

Vaga n.º 323/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Escriturária de Recursos Humanos 
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Requisitos específicos: 
- Formação e/ou experiência na área; 

- Responsabilidade, organização, dinamismo e 

persistência, dedicação e atitude positiva; 

- Gosto pelo trabalho em equipa e por desafios; 

- Transporte próprio 

 

Funções: 
Acompanhar e participar nas seguintes tarefas: 

- Compilação de informação e elaboração de relatórios; 

- Arquivo de documentação, estatísticas e obrigações 

fiscais; 

- Lançamento em programas informáticos; 

- Atendimento telefónico; 

- Registo de ponto e conferência de contas; 

- Preenchimento de formulários e outras tarefas que se 

realizem no escritório.  

 

 

(m/f) 
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