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Ajudante de Cozinha 

 

Técnico de Eletromecânica 

 

Técnico de Redes / Helpdesk 1.º nível 

 

Técnico de Produção / Controlo de Qualidade 

 

Professor / Técnico de Educação (Matemática) 

 

Empregado de Andares 
 

 

 

 
 

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



Entidade Empregadora: 
Empresa de restauração (Cascais) 

 

Candidatura até: 03/03/2015 

Habilitações:  
9.º ano de escolaridade 

Vaga n.º 169/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Ajudante de Cozinha 
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Funções: 
- Preparação, confeção e apresentação de pratos 

quentes e frios, sopas e saladas; 

- Execução das diversas operações  culinárias;  

- Empratamento e guarnecimento; 

- Limpeza de todas as áreas do estabelecimento. 

 

Requisitos específicos: 
- Boa apresentação; 

- Disponibilidade para trabalhar por turnos rotativos 

entre as 10 e as 02 horas; 

- Robustez física, dedicação e empenho; 

- Gosto pelo trabalho em equipa. 

 

NOTA: O estágio decorrerá no Mercado da Ribeira 

(Lisboa)  

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Empresa de Regeneração / Serviços de Baterias 

Candidatura até: 10/03/2015 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

Vaga n.º 93/2013  

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Técnico de Eletromecânica 
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Funções: 

 
- Apoio ao departamento técnico nas funções de 

recolha, triagem e tratamento de baterias usadas 

- Acompanhamento do supervisor técnico em 

deslocações / intervenções técnicas nas instalações 

dos clientes; 

 

Requisitos específicos: 

 
- Formação em Eletromecânica (preferencial) 

- Carta de condução (fator eliminatório) 

- Conhecimentos de processamento de texto, folha de 

cálculo e correio eletrónico 

- Sentido de seriedade e responsabilidade 

- Auto motivação e forte capacidade de trabalho 

- Assiduidade e pontualidade 

 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Empresa na área das tecnologias da informação 
(Alcabideche) 

Candidatura até: 10/03/2015 

Habilitações: 
Curso Profissional Técnico de Redes / Informática / 

Eletrotecnia 

Vaga n.º 285/2014  

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Técnico de Redes / Helpdesk 1.º nível 
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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: 
NutraSanus – Suplementos Alimentares 
(Alcabideche) 

 

Candidatura até: 10/03/2015 

Habilitações: 
Licenciatura em Farmácia, Eng.ª Alimentar ou 

Nutrição 

Vaga n.º 339/2015 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Técnico de Produção / Controlo de Qualidade 
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Requisitos específicos: 

 

- Conhecimentos de HACCP; 

- Conhecimentos de técnicas de controlo de 

qualidade alimentar e processamento de 

alimentos e/ou medicamentos; 

- Conhecimentos sólidos de microbiologia; 

- Aptidão para o manuseamento de 

equipamentos industriais sensíveis; 

- Elevado sentido de responsabilidade; 

- Rigor e compromisso total com a qualidade. 

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

Apoio Escolar Bilingue  
(S. D. Rana - Tires) 

 

Candidatura até: 17/03/2015 

Habilitações: 
Licenciatura em Matemática, de preferência 

do ramo educacional 

Vaga n.º 341/2015 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Professor / Técnico de Educação (Matemática)  
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Funções: 
- Dinamização de sessões de estudo acompanhado de 

alunos do 1.º ao 3.º ciclo; 

- Dinamização de sessões de apoio escolar em 

matemática até o 12.º ano. 
 

Requisitos específicos: 
- Vocação para a área do ensino; 

- Conhecimento dos programas curriculares; 

- Capacidade de adaptação a diferentes grupos de 

alunos, motivando-os para as aprendizagens; 

- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

- Facilidade de comunicação e relacionamento 

interpessoal; 

- Capacidade de organização e elevado sentido de 

responsabilidade; 

- Autonomia, dinamismo, motivação, espírito de equipa, 

dedicação e empenho pessoal; 

- Carta de condução e viatura própria 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Unidade hoteleira no Estoril 

 

Candidatura até: 17/03/2015 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

Vaga n.º 343/2015 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Empregado de Andares 
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Funções: 
 

- Serviço de higienização, arrumação e decoração 

de quartos, casas de banho, andares e zonas 

comuns. 

 

Requisitos específicos: 
- Atitude positiva e focada na satisfação do 

Cliente; 

- Experiência mínima de 1 ano na área de limpeza 

e arrumação dos quartos; 

- Domínio da língua inglesa, falada (preferencial) 

(m/f) 
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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! 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 
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