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Vagas de Estágio (31.07.2015) 
 

Comercial 

 

Técnico/a de Contabilidade 

 

Assistente Comercial / Marketing 

 

Informático/a 

 

Psicólogo/a Educacional 

 

Assistente de Apadrinhamento NOVO 
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Antes de se candidatar a uma vaga 

de estágio, verifique qual a Medida 

do IEFP que a enquadra e se é 

elegível para a mesma 

 

 

 

 

Medida Reativar 
 

São elegíveis candidatos/as com mais de 30 anos de 

idade, com qualificação igual ou superior ao 9.º ano e 

inscritos/as como desempregados/as no Centro de 

Emprego há pelo menos 12 meses. 

 

 

 

 

 

Medida Estágios Emprego 
 

São elegíveis candidatos/as que respondam a um dos 

seguintes requisitos: 

 

• Idade entre os 18 e os 30 anos, com qualificação igual 

ou superior ao 9.º ano de escolaridade; 

 

• Mais de 30 anos de idade, com qualificação obtida há 

menos de 3 anos (igual ou superior ao 9.º ano de 

escolaridade) e sem exercício de atividade profissional 

nos últimos 12 meses; 

 

• Com qualquer idade e nível de qualificação, numa das 

seguintes situações: 

• Responsável em família monoparental (com 

dependentes a cargo), ou 

• Membro de casal desempregado, ou 

• Portador/a de deficiência ou incapacidade 

comprovada, ou 

• Vítima de violência doméstica, ou 

• Ex-recluso/a e aquele que cumpra ou tenha 

cumprido pena ou medida judicial, ou  

• Toxicodependente em processo de recuperação. 

 

 

 

PERFIS DE ELEGIBILIDADE 
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m/f 

Medida: 

Vaga nº: 

Entidade Empregadora: 

Habilitações: 

Candidatura até: 

Funções: 

Comercial 

Estágios Emprego 

361/2015 

Empresa de consumíveis informáticos 
(freguesia de São Domingos de Rana) 

12.º ano de escolaridade – nível 3 

03/08/2015 

-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; 

-Gosto pelo contato com o cliente; 

-Experiência profissional (mínimo 1 ano); 

-Carta de condução. 
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m/f 

Medida: 

Vaga nº: 

Entidade Empregadora: 

Habilitações: 

Candidatura até: 

Funções: 

Técnico/a de Contabilidade 

Estágios Emprego 

374/2015 

Empresa  de Contabilidade e Fiscalidade 
(Carcavelos) 

Licenciatura em Contabilidade, Gestão ou 
Economia 

03/08/2015 

- Apoio geral na contabilidade de uma carteira de clientes; 

- Classificação e lançamento de documentos; 

- Conciliação e conferência de contas-correntes; 

- Elaboração de mapas de gestão e contabilísticos; 

- Cumprimento do registo das obrigações fiscais; 

- Execução do processamento salarial. 

Requisitos específicos: 

- Bom domínio de ferramentas informáticas MSOffice; 

- Nível de inglês fluente; 

- Boa capacidade de organização, gestão de prioridades, 
análise e síntese; 

- Disponibilidade imediata. 
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m/f 

Medida: 

Vaga nº: 

Entidade Empregadora: 

Habilitações: 

Candidatura até: 

Funções: 

Assistente Comercial / Marketing 

Estágios Emprego ou Reativar 

380/2015 

Empresa prestadora de serviços  

12.º ano de escolaridade 

10/08/2015 

- Administrar a base de dados de clientes da empresa; 

- Contatar clientes e realizar visitas  em território ibérico; 

- Gerir a agenda dos técnicos e prestar apoio logístico; 

- Gerir os processos de compra e de venda de bens e serviços; 

- Prestar apoio a candidatos a franchisados, operadores, agentes e outros; 

- Gerir conteúdos para as comunidades nas redes sociais (portfolio). 

 
Requisitos específicos: 
- Conhecimentos avançados de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, 
Powerpoint), programas de edição de imagem e webdesign e em gestão 
de websites, blogues e redes sociais; 

- Experiência com Facebook Insights, Google Analytics e outras 
plataformas de análise;  

- Conhecimentos de inglês e espanhol, falado e escrito; 

- Carta de condução; 

- Assiduidade, pontualidade, criatividade, sentido de seriedade e 
responsabilidade, auto motivação e forte capacidade de trabalho. 
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m/f 

Medida: 

Vaga nº: 

Entidade Empregadora: 

Habilitações: 

Candidatura até: 

Funções: 

Informático/a 

Estágios Emprego 

382/2015 

Número Um 

12.º ano de escolaridade 

10/08/2015 

- Helpdesk e assistência a utilizadores e computadores; 

- Controlo e processamento de integrações de sistemas; 

- Envolvimento em projetos de implementação de 
sistemas ERP e Front Office 

 

Requisitos específicos: 

- Conhecimentos de informática e comunicações 

- Conhecimentos de Sistemas Operativos Windows 

- Conhecimentos de Bases de Dados Relacionais 

- Conhecimentos de Ferramentas de Produtividade 
Office 

- Bom espírito de equipa 

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


ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CASCAIS  

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

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

m/f 

Medida: 

Vaga nº: 

Entidade Empregadora: 

Habilitações: 

Candidatura até: 

Funções: 

Psicólogo/a Educacional 

Estágios Emprego 

 
383/2015 

Escola do ensino básico e secundário 

Licenciatura e/ou Mestrado em Psicologia – 
área Educacional 

10/08/2015 

-Avaliação e aconselhamento psicológico 

-Orientação vocacional 

-Elaboração de relatórios 

-Formação 

Requisitos específicos: 
-Conhecimentos em avaliação psicológica, orientação 
vocacional, dificuldades de aprendizagem, formação 
(elaboração de conteúdos e dinamização de ações) 

-Conhecimentos de informática na ótica do utilizador (Word, 
Powerpoint) 

-Proatividade e dinamismo 

-Motivação e responsabilidade 

-Capacidade de trabalho em equipa 
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m/f 

Medida: 

Vaga nº: 

Entidade Empregadora: 

Habilitações: 

Candidatura até: 

Funções: 

Assistente de Apadrinhamento 

Estágios Emprego ou Reativar 

386/2015 

Um Pequeno Gesto Uma Grande Ajuda (UPG),  
Organização Não Governamental para o 
Desenvolvimento 

Licenciatura ou ensino profissional em áreas relacionadas 
com a gestão, finanças, administração, desenvolvimento, 
assistência social ou similares 

10/08/2015 

-Fortalecer a equipa da UPG, por forma a solidificar a relação com os padrinhos e contribuir 
para a estabilidade da base de recebimentos; 

-Fomentar um acompanhamento personalizado das crianças e das famílias apadrinhadas; 

-Fortalecer a ligação com os técnicos, incluindo a avaliação dos programas e 
acompanhamento das avaliações das crianças; 

-Controlar a tesouraria dos programas de apadrinhamento e exercer controlo financeiro 
sobre cada programa. 

Requisitos específicos: 
-Experiência profissional em áreas relacionadas com administração, contabilidade, 
secretariado ou cargos de contato com clientes benéficos para a candidatura; 

-Motivação para trabalhar no setor social, espírito de missão solidária e dedicação à causa 
da UPG; 

-Vontade de trabalhar numa equipa pequena, dispersa por diferentes espaços e com uma 
política de contenção orçamental de custos administrativos; 

-Fortes conhecimentos de PowerPoint, Excel e Word, valorizado conhecimentos de Access; 

-Capacidade de organização demonstrada com aptidão para trabalhar sob forma 
independente e com iniciativa própria; 

-Forte capacidade comunicativa verbal e escrita, em Português e Inglês. 
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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! 
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