
Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Colégio Marista de Carcavelos

Carcavelos

Todas as tarefas relacionadas com a gestão 
administrativa e recursos humanos.

Ensino secundário/12.º ano - NÍVEL 3
Experiência administrativa é valorizada;
Bons conhecimentos de informática na ótica do 
utilizador.

Candidaturas até 14/11/2022 em  : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego

DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

1 - Administrativo/a

https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Ilídio Maia Casais, Corretores de Seguros, Lda

Parede

Ensino técnico-profissional/12.º ano - NÍVEL 4

Área de formação preferencial: Secretariado

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego

DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

2 - Administrativo/a

Elaborar estudos, simulações e cotações.
Fazer arquivo informático
Trabalho administrativo diverso

Conhecimentos na área dos Seguros (preferencial)
Bom domínio da informática

Horário: 9.00h – 13.00h e 14.30h – 18.00h

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Cascais Envolvente EM, SA

Alcabideche

Inserção de dados;
Elaboração de ofícios;
Atendimento telefónico;
Outros trabalhos de caracter administrativo.

Ensino secundário/12.º ano - NÍVEL 3
Formação/experiência administrativa é valorizada;
Bons conhecimentos de informática na ótica do 
utilizador.

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego

DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

3 – Administrativo/a/Secretariado

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Bar da Quinta

Alcabideche
Tratamento e manuseamento de peixe e carne
preparação dos alimentos.

Ensino secundário/12.º ano - NÍVEL 3

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego

DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

4 – Ajudante de Cozinha

Horário: 9h-18h (intervalo para almoço das 13h as 14h) 
segunda a sexta

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Colé - Picolés Artesanais

Cascais

Preparação da Matéria Prima para produção de gelados (ex:
corte e descasque da fruta);

Embalamento do produto final

Ensino secundário ou superior

(Habilitação Mínima: Ensino secundário/12.º ano - NÍVEL 3)

Experiência ligada a hotelaria ou produção alimentar
valorizada.

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego

DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

5 – Ajudante de Produção

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Associação Social dos Idosos da Amoreira

Amoreira/Alcabideche

Apoiar na organização e planeamento de atividades a
desenvolver junto dos seniores que frequentam a valência
de Centro de Convívio;
Apoio e colaboração no desenvolvimento de atividades junto
dos Seniores, sob supervisão do orientador de estágio.

Ensino técnico-profissional/12.º ano - NÍVEL 4

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego

DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

6 - Animador/a Sociocultural

Formação especifica e/ou experiência na área da Animação 
Sociocultural

Horário: 10:00h - 18:00h (Flexível)

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
http://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Speakwell – Escola de Línguas

Parede

Candidaturas até 14/11/2022 em www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

7 - Assistente Administrativo

Atender e responder a chamadas, emails e atendimento 
presencial;
Acompanhar todo o processo de verificar, formatar relatórios 
e/ou textos, de acordo com normas da empresa;
Acompanhar e realizar o processo de apoio administrativo.

Bons conhecimentos de Word, Excel, Access, Power Point, 
Outlook, Teams e Zoom.
Bom domínio da língua inglesa

Horário: 9h - 21h de 2f a 6f com horários rotativos

Ensino técnico-profissional/12.º ano - NÍVEL 4

Área de formação – Secretariado (preferencial)

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
http://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Stars Of St. Michael - Babysitting Center, Lda

Cascais

Apoio na personalização têxtil;
Apoio na faturação de atividades escolares e encomendas de 
uniformes escolares;
Apoio no embalamento e operacionalização de encomendas
da marca Stars Uniforms.

Ensino secundário ou Curso de Especialização Tecnológica

(Habilitação mínima: Ensino secundário/12.º ano - NÍVEL 3)

É necessário ter um nível de inglês intermédio e também ter
interesse por personalização têxtil e áreas de design têxtil,
como bordados e estampados.
Valorizada alguma formação ou conhecimento na área do 
design.

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego

DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

8 – Assistente Comercial e de Produção

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

CASCA WINES, Produção e Comercialização de 
Vinhos, SA

Estoril

Assistência à área comercial: Acompanhamento de todo o
processo de venda on line, preparação das encomendas e
acompanhamento dos clientes. Participação em eventos e feiras
de vinhos, acompanhamento das vendas feitas em loja.

Apoio administrativo à área comercial e marketing: organização
e preparação dos documentos de suporte à apresentação de
projetos financiados, apoio com a documentação técnica da loja,
atualização das bases de dados, etc.

Ensino superior/Licenciatura - NÍVEL 6

Área de formação preferencial: Turismo e Hotelaria

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

9 – Assistente Comercial e Marketing

Competências em línguas, fluente em inglês 

Competências com ferramentas de informática

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

CASCAIS AMBIENTE

Alcabideche

Apoio nas atividades administrativas da área
nomeadamente, assiduidade, formação, mapas de férias,
arquivo.

Ensino secundário/12.º ano - NÍVEL 3

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego

DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

10- Assistente Técnico de Recursos Humanos

Conhecimento de informática na ótica do utilizador.
Facilidade no relacionamento interpessoal.
Boa capacidade de comunicação oral e escrita.
Sentido crítico.

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora:
Funções:

Habilitações:

Requisitos:

Onyria Quinta da Marinha Hotel

Cascais

Bagageiro – Ensino secundário/12.º ano - NÍVEL 3
Rececionista – 12º ano Técnico Profissional – NIVEL 4

Área preferencial:  Turismo e Hotelaria

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

11 – Bagageiro de Golf/Hotel ou Rececionista de Hotel (1 Vaga)

BAGAGEIRO DE GOLF / HOTEL: Acompanhar e participar nas tarefas de transporte de 
bagagens dos clientes e todos os equipamentos afins |Condução de carrinha de transporte de 
clientes e seus acessórios | Acompanhar de e para veículo de transporte |Auxilio a clientes de 
mobilidade reduzida |Acompanhamento de clientes aos quartos e outras áreas do resort 
|Manutenção do espaço envolvente da sua função| Marcação de reservas em restaurantes 
exteriores ao hotel.

RECECIONISTA DE GOLF: Acompanhar /participar no acolhimento/esclarecimento de dúvidas 
|Apoio durante toda a estadia |Resolução de reclamações/ sugestões e sua comunicação com 
o superior hierárquico|Comunicação/partilha de informação entre 
departamentos.|Operações de Check In e check out |Manutenção do espaço de entrada do 
Golf |Interação nas conversas com os clientes durante a estadia para que se “sintam em 
casa”|Atualizar a informação de eventos a decorrer na zona circundante do Golf, de modo que 
lhe seja possível oferecer o melhor serviço ao cliente

Conhecimentos de língua Inglesa |Carta de condução de ligeiros |Preferência por formação 
e/ou contacto com o meio da hotelaria |Capacidade de comunicar com publico diferenciado| 
Falar com clareza |Orientado para a resolução de problemas e conflitos|Gosto pelo serviço 
personalizado |Atitude positiva, educada, paciente |Gosto pelo trabalho em equipa e 
aprendizagem continua
Horário 8h/dia compreendido entre: Bagageiro Hotel 0h–24h| Bagageiro Golf 7h–19.30h| 
Receção de Hotel 7h-19.30h

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Agência DNA Cascais

Alcabideche

Organização e gestão de conferências, seminários, formações e
sessões de informação dirigidas a empreendedores e
empresários;
Apoio à gestão da Comunidade de Negócios DNA Cascais, e

promoção de iniciativas para as empresas e empreendedores
da Comunidade.

Ensino superior/Licenciatura - NÍVEL 6

Área de formação preferencial: Marketing

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

12 - Comunicação e Marketing | Empreendedorismo

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

GA - Gestão de Águas, Lda

São Domingos de Rana

Implementação dos novos projetos de dessalinização;
Realizar trabalhos associados com os sistemas de 
dessalinização atualmente em funcionamento;
Desenvolver soluções de instalação e automação para 
equipamentos em uso  e em novos projetos;
Assistência a clientes.

Ensino técnico-profissional/12.º ano - NÍVEL 4
Formação nas áreas de Mecânica, Indústria ou  
Eletricidade;
Carta de Condução;
Fluência em Inglês.

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

13 – Consultor Técnico e Comercial

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Móveis e Decorações Silva e Paiva, Lda

Cascais

Ensino superior/Licenciatura - NÍVEL 6 (Preferencial)

Área: Design/Produto/Arquitetura ou similar 

Domínio da língua inglesa
Autocad |Sketch up| Programas de 3D |Microsoft Office
|Adobe

Horário: 3ªf a sáb.. | 10.00h - 13.30h  e 15.00h - 19.30h 
( ou outro a acordar)

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

14 – Designer de Interiores

Criação de projetos de decoração integrais ( 2D e 3D)
Criação de linhas novas de mobiliário
Criação de catálogos PDF dessas linhas de mobiliário
Apoio ao atendimento presencial em loja , tecidos e papéis 
de parede

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
http://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Querido Mudei a Casa - Obras - Alexandre Rocha

Alcabideche/Cascais

Trabalho executado no escritório com o sócio da empresa na 
organização dos projetos de design de interiores.
Elaboração de projetos em 3D e novos projetos de
remodelação. Apoio na cotação de produtos para elabolarão
de orçamentos.
Gestão de clientes (CRM).  Apoio no pós venda e 
desenvolvimento de  marketing estratégico ( redes sociais)

Ensino secundário/12.º ano - NÍVEL 3 

(Habilitação Mínima)

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

15 – Designer de Interiores

Pessoa dinâmica com domínio da língua portuguesa e 
preferencialmente com inglês básico. 

Conhecimento de Word, excel, autocad, e desenvolvimento de 
projetos 3d.

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Restaurante Grelhas – Casa da Guia
Cascais

Serviço de mesas e esplanada

Ensino secundário/12.º ano - NÍVEL 3

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

16 - Empregado mesa/sala

Valoriza-se pessoas com experiência e/ou formação na área

Horário a combinar de acordo com as necessidades do 
Restaurante / turnos

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Junqueiro Ténis - Atividades Desportivas Lda

Carcavelos

Atendimento ao cliente;

Gestão por áreas de responsabilidade, dependendo do perfil
do candidato (escola ténis, escola padel, eventos, equipas,
colégios, alugueres, financeira).

Ensino superior/Licenciatura - NÍVEL 6
Gosto pela área desportiva e de eventos;
Apetência para lidar diretamente com o cliente;
Domínio da língua inglesa;
Competências informáticas na ótica do utilizador.
Trabalho por turnos.

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

17 – Gestão Administrativa

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Sofiale - Gelados 

(Ingrediente Nómada, Lda.)

Cascais

Atendimento ao cliente;
Preparação de produtos;
Supervisão da loja;
Gestão geral do ponto de venda. 

Ensino secundário ou Superior/Licenciatura

(Habilitação mínima: Ensino secundário/12.º ano - NÍVEL 3)

Fluente em inglês e português. Terceira língua é um diferencial;
Formação ou experiência na área de gestão de restaurantes e 
cafeterias.
Facilidade com Mídias sociais.
Experiência como barista e conhecimentos sobre café. 
(Preferencial)

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

18 – Gestor/a de Cafeteria 

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
http://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Oficinas MForce

Estoril

Elaboração de mapas de análise;
Acompanhar o posicionamento no mercado;
Controlo de tabelas de fornecedores;
Gestão de stocks; 
Atualizações na base de dados;
Apoio aos pontos de venda.

Ensino superior/Licenciatura - NÍVEL 6
(Área de formação preferencial: Gestão)

Ou
12º ano com Experiência na área

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

19 - Gestor/a de Produto

Conhecimentos de Excel;
Capacidade analítica.

Horário: 9h – 18h

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

CENTRO ORTOPÉDICO DA PAREDE

Parede

Carta de Condução (obrigatório)
Inglês / Espanhol - fator valorizado

Horário - 09H -19H (2h de almoço) ou 10H -19H (1h de
almoço)

Controlo de Stock;
Conferência, arrumação e distribuição de stock;
Entregas de mercadoria;
Reposição de Stock;
BackOffice

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

20 – Logística e Controlo de Stock

Ensino técnico-profissional/12.º ano - NÍVEL 4 

Área preferencial: Comércio

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Colé – Picolés Artesanais

Cascais

Desenvolver o marketing da empresa a nível de redes sociais,
criar conteúdos, portfólio, candidatura a eventos, ações
promocionais, entre outros.
Criação de imagem
Trabalho de imagem & design

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

21 - Marketing

Formação na área de marketing é uma mais valia

Horário: 09h00 - 18h00

Ensino superior/Licenciatura - NÍVEL 6 
(Habilitação Mínima)

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Merenda Portuguesa

Porto Salvo

Desenvolvimento e implementação do plano de Marketing
Digital para a Merenda Portuguesa e BR3D-3Dimensional Bread
nas diversas plataformas sociais globais e das próprias Marcas.
Desenvolver contactos comerciais e criação de base de dados de
potenciais clientes
Promoção e venda da gama de produtos BR3D no concelho de
Lisboa.
Desenvolver estratégia geral de promoção do reconhecimento
de ambas as marcas no mercado nacional.

Ensino técnico-profissional/12.º ano - NÍVEL 4 (habilitação 
mínima)

Área de formação preferencial: Marketing

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

22 - Marketing/Comercial

Especialização em Marketing Digital, Marketing Operacional ou
Marketing Estratégico não é obrigatório mas é uma mais-valia,
assim como experiência comercial em canal HORECA.

Horário: 9h-13h e 14h-18h

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações:

Requisitos:

ALINEA Estoril Unipessoal Lda.
Clinica Dentária

Cascais

Bom nível da língua Inglesa

Organizar a agenda e confirmar previamente todas as consultas. 
A receção deverá tranquilizar os pacientes por forma a facilitar o trabalho 
dos dentistas.
Fornecer informações e esclarecimentos de dúvidas ou receios que o 
paciente possa ter.
Encaminhar os pacientes para as diferentes especialidades
Gestão de faturação, recebimentos de clientes e cobranças.

Elaboração e apresentação de orçamentos, de acordo com a tabela de 
preços (e informação prévia de tratamentos por parte do médico 
dentista).
Gerir a ficha dos pacientes (receber e gravar no sistema informático os 
exames, ficha clínica, tratamentos por fazer, tratamentos já executados, 
movimentações financeiras do paciente, dados de contato e RGPD).

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

24 - Rececionista

Ensino técnico-profissional/12.º ano - NÍVEL 4

Área de formação preferencial: Gestão 

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
http://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Ortoral - Lab Ortodontia

Estoril

Confeção, preparação, fabrico, modificação e reparação de
aparelhos ortodônticos e próteses dentárias.

Ensino secundário/12.º ano - NÍVEL 3
Aptidão para trabalhos manuais ou experiência como
técnico(a) de Prótese Dentária;
Formação na área da saúde valorizada.

Horário:  9.00h-18.00h

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

25 – Téc. de Ortondontia/Prótese Dentária

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
http://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Mirai Clinic

Medicina Estética

Cascais

Agendamentos dos pacientes
Atendimento ao público
Organização dos pagamentos
Contagem de Stock
Emissão de faturas.

Ensino secundário/12.º ano - NÍVEL 3

Conhecimento de Inglês – conversação. 
Maior parte dos pacientes são estrangeiros

Horário: 09:00 às 18:00

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

23 – Rececionista Administrativo/a

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
http://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

Pensamento Binário, Lda.

Albarraque

Ensino técnico-profissional/12.º ano - NÍVEL 4 

Área de formação:  Informática 

Conhecimentos de suite do Microsoft Office.

Atividade em modelo híbrido:  teletrabalho e presencial.

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

26 - Técnico/a de Informática

Estudar os nossos Projetos já realizados e em curso.
Aceder aos nossos laboratórios de fabricantes (Microsoft,
Checkpoint, Fortinet, AWS e outros) para ganhar prática e obter
qualificações e certificações e ficar apto a acompanhar
colaboradores da Pensamento Binário na realização de tarefas
em Projetos em curso.

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

BIOCOL COMERCIAL SA
Engenharia Química e Farmácia

Cascais

Controlo de Qualidade

Garantia de Qualidade

Assuntos Regulamentares

Gosto pela Área de Suplementos Alimentares.

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

27 - Técnico/a de Qualidade

Ensino superior/Licenciatura - NÍVEL 6
Área das ciências, preferencialmente em Química ou Farmácia.

OU
Ensino Técnico Profissional/12.º ano - NÍVEL 4

- Área da Qualidade

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

DAR A MÃO 
Associação para apoio à população reclusa

Alcabideche

Ensino superior/Licenciatura - NÍVEL 6 (habilitação mínima)

Área de formação preferencial: Serviço Social

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

28 – Técnico/a de Serviço Social

Acompanhar a estruturação de resposta social que a “Dar a Mão” é
solicitada a prestar., no âmbito da Reinserção social de pessoas
carenciadas.

Desenvolver contactos em rede e participar na criação de soluções,
além de tarefas processuais e administrativas necessárias, em
coordenação com a equipa e com a Direção.

Compromisso |Responsabilidade | Capacidade para trabalhar em
equipa e em modo colaborativo| Iniciativa| Criatividade |
Conhecimentos de trabalho e comunicação em meios digitais |
Word, Excel, PowerPoint | Recursos do Google para escrita / calculo.

Horário previsto: 10h-13h e 14h -18h

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora:
Funções:

Habilitações: Requisitos:

Centro Social Paroquial São Vicente Alcabideche

Alcabideche

Analisar as diversas situações, desenvolver planos, projetos e
programas para que as famílias ultrapassem as dificuldades
nas mais distintas áreas sejam elas educação, saúde,
habitação, alimentação.
Fazer o acompanhamento, avaliação e relatórios desses
programas;
Articular e reunir com famílias e equipa multidisciplinar da
escola.

Ensino superior/Licenciatura - NÍVEL 6

(Habilitação Mínima)

Candidaturas até 14/11/2022 em : www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

29 – Técnico/a de Serviço Social

Experiência na área  é valorizada |Dinâmico, Responsável | 
Trabalho de equipa |Disponibilidade| Organizado |Orientado 
para o bem-estar do cliente e das famílias |Boa capacidade de 
comunicar e ouvir
Com carta de condução e viatura própria
Conhecimentos informáticos (word, excel, ppt) 

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
https://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego


Entidade Empregadora: Funções:

Habilitações: Requisitos:

CASCAIS AMBIENTE

Alcabideche

Dar apoio nas análises contabilísticas e financeiras, assim como
classificações das mesmas.
Apoiar no controlo dos ativos, tendo como base a apuração de
resultados e a análise de custos.
Elaborar demonstrações contabilísticas, balanços e balancetes,
que suportem a análise financeira da empresa.

Ensino superior/Licenciatura - NÍVEL 6

Área de formação preferencial: Contabilidade

Candidaturas até 14/11/2022 em :www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego
DNA Cascais & Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento - Câmara Municipal de Cascais | 214 815 748| dna.match@dnacascais.pt

30 - Técnico Superior de Contabilidade

Conhecimentos de contabilidade agrícola.
Facilidade no relacionamento interpessoal.
Sentido de análise e de espírito crítico.

https://www.cascais.pt/formulario/programa-dna-match-candidatura-municipes
http://www.cascais.pt/projeto/dna-match-apoio-criacao-de-emprego

