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Empregado de Balcão 

 

Polivalente de Manutenção 

 

Apoio ao Cliente  

 

Programador Informático 

 

Servente 

 

Técnico de produção / controlo de qualidade NOVO 

 

 

 

 

 
 

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: 03/02/2015 

Habilitações:  
9.º ano de escolaridade 

Vaga n.º 163/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Empregado de Balcão 

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

 

Funções: 
- Atendimento aos clientes, fornecimentos dos 

pedidos, controle de qualidade e cobranças; 

- Execução dos pedidos feitos pelos clientes e na 

apresentação das refeições; 

- Limpeza de todas as áreas do estabelecimento e em 

demais trabalhos que o serviço exija. 

 

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 do ramo turístico 
(Cascais) 

 

Candidatura até: 03/02/2015 

 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

 

Vaga n.º 329/2014 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Polivalente de Manutenção 

 

Funções: 
- Conhecer as diferentes formas de identificar anomalias 

nos equipamentos e instalações, acompanhar e 

participar nas demais tarefas de canalização, pintura, 

mecânica, carpintaria e outros. Conhecer e saber como 

prevenir anomalias e evitar avarias de equipamentos e 

instalações. Saber como comunicar entre 

departamentos, em equipa e com terceiros de forma a 

manter a ligação e informação entre todos. 

 
Requisitos específicos: 

 
- Carta de condução e transporte próprio.  

- Disponível para horários rotativos 

compreendidos entre as 00h-24h.  

- Residência na área. 

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
Ink & Go Lda. (Alcabideche) 

Candidatura até: 03/02/2015 

Habilitações:  
12.º ano ou Licenciatura 

Vaga n.º 338/2015 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Apoio ao Cliente  
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Funções: 
Atendimento telefónico, esclarecimento de dúvidas, 

gestão de reclamações, apresentação e comercialização 

de produtos/serviços, marcação de reuniões.  

 

Requisitos específicos: 
- Conhecimentos da área comercial e secretariado; 

- Gosto para área do apoio ao cliente; 

- Capacidade de trabalhar sob pressão; 

- Excelente capacidade de comunicação e 

argumentação; 

- Forte postura comercial e ambição; 

- Dinamismo e flexibilidade; 

- Bons conhecimentos de informática na ótica do 

utilizador; 

- Experiência profissional é tida em grande 

consideração. 

 

 

 

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

Candidatura até: 10/02/2015 

Habilitações: 
12º ano via ensino ou profissional 

Vaga n.º 150/2014  

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Programador Informático 
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Requisitos específicos: 

 

- Conhecimentos de PHP e MySQL 

 

- Conhecimentos de HTML, JavaScript e 

VB (preferencial) 

 

 

 

- NOTA: O estágio decorrerá em Lisboa  

 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
J. Barata e Filhos, Lda. (São Domingos de 

Rana) 

 

Candidatura até: 10/02/2015 

Habilitações: 
9.º ano de escolaridade 

Vaga n.º 266/2014 

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

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Servente – 2 vagas 
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Funções: 
 

Ajudante e auxiliar de um oficial 
 

(m/f) 
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Entidade Empregadora: 
NutraSanus – Suplementos Alimentares 
(Alcabideche) 

Candidatura até: 10/02/2015 

Habilitações: 
Licenciatura em Farmácia, Eng.ª Alimentar ou 

Nutrição 

Vaga nr. 339/2015 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS 

Técnico de produção / controlo de qualidade 

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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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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