Descritivo funcional - Projeto nº 1
Serviço - EMAC Empresa Municipal de Ambiente de Cascais EM, SA
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA

Integrar jovens no mercado de trabalho, contribuindo para o seu desenvolvimento
integrado.
O objetivo da Cascais Ambiente (EMAC) é facilitar a jovens uma experiência de dupla
face em termos de crescimento. Por um lado, desenvolver e aprofundar conhecimentos e
experiência técnica, diretamente relacionada com a sua área de escolaridade ou
interesse. Por outro lado, promover momentos e situações que permitam o
desenvolvimento pessoal, reforçando a importância de competências comportamentais,
tais como, trabalho em equipa, inovação e melhoria contínua, adaptação e flexibilidade,
planeamento e organização, entre outras.
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER

Assistente Técnico - Divisão administrativa
Algumas Funções a considerar:
Assegurar as funções administrativas da empresa, a ligação com as diversas áreas da
organização e contacto com o cliente interno e externo, apoio administrativo na gestão
de seguros, faturação, contratos de prestação de serviços, verificação de extratos,
tarefas relacionadas com o expediente da empresa, etc.

III – Habilitações/Perfil Pretendido

Ensino Secundário
IV – LOCAL DA ATIVIDADE

Cascais Ambiente - Estrada de Manique n.º 1830, Alcoitão, 2645-138 Alcabideche
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V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial – 20h semanais
14h00 às 18h00
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 2
Serviço - DCIP - Divisão de Cidadania e Participação
N.º Vagas – 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Proporcionar uma experiência de trabalho que contribua para o desenvolvimento de
competência do/a jovem, nas áreas de comunicação e gestão de informação, e
simultaneamente reforçar a equipa da DCIP com um elemento que poderá trazer um
novo olhar sobre a comunicação e relação da CMC/DCIP com a comunidade.

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Colaborar na recolha e tratamento de informação referente aos projetos e atividades
realizadas pelas equipas da DCIP ou de interesse para estas, nomeadamente:
Orçamento Participativo, Associativismo cultural, Voluntariado, Outros Projetos de
Participação.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
Curso superior na área da Comunicação ou Curso superior na área da Gestão da
Informação

III – LOCAL DA ATIVIDADE
DCIP (Edifício S. José- Alameda Combatentes da Grande Guerra, 247) ou em
teletrabalho
IV – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial – 20h semanais
Flexível - a combinar
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 3
Serviço – DIC-DIAC – Divisão de Atendimento ao Cidadão
N.º Vagas – 1

I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Reforçar a equipa existente.
Garantir aos candidatos experiencias profissionais ao nível do contato com munícipes.
Conhecer melhor todas as áreas de intervenção de um município com a dimensão de
Cascais

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Receção e respostas a e-mail´s
Elaboração de ofícios
Registos nas plataformas do Atendimento Municipal (GDCC, SPO, SWP, GIC, TAX, etc)

III – Habilitações/Perfil Pretendido
12.ª ano ou com frequência universitária

III – LOCAL DA ATIVIDADE
Edifício Cascais Center

IV – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial – 20h semanais
09:00 às 13:00 ou das 13:30 às 17:30 – A combinar
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 4
Serviço - Divisão de Transportes e Manutenção Auto
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Proporcionar uma experiência em contexto real de trabalho no apoio ao Setor de
Transportes da DTMA - projeto Banco Alimentar

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Os jovens irão acompanhar as viaturas que se encontram afetas ao Projeto Banco
Alimentar, no transporte de bens alimentares e sua entrega nas IPSS's do Concelho de
Cascais.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
12º Ano
IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Concelho de Cascais

V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial – 20h semanais
2ª a 6ª feira das 8h00 às 12h00 ou das 13h00 às 17h00
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 5
Serviço - Divisão de Transportes e Manutenção Auto (DTMA)
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Dar apoio ao Setor de Mecânica Auto da DTMA
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Dar apoio às diversas atividades dos operacionais do Setor de Mecânica Auto,
nomeadamente em atividades que não carecem de formação especifica como a lavagem
e limpeza de viaturas e ainda, poderão dar também apoio aos operários mais
qualificados (Mecânicos, Eletricista Auto, Bate chapas, pneumáticos, etc.)
III – Habilitações/Perfil Pretendido
12º ano concluído ou frequência
III – LOCAL DA ATIVIDADE
Instalações da DTMA - Estrada de Manique, nº 1830, Complexo Multisserviços da
Câmara Municipal de Cascais, 2645-131 – Alcabideche
IV – CARGA HORÁRIA E BOLSA
2ª a 6ª feira das 8h00 às 12h00 ou das 13h00 às 17h00
Parcial - 20 horas / semana
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 6
Serviço - Divisão de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico (DABP)
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Digitalização e disponibilização online de documentação histórica, com particular
destaque para as coleções fotográficas e de gravuras.
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Reinstalação e digitalização de documentação
III – Habilitações/Perfil Pretendido
12.º ano de escolaridade ou ensino superior
18-29 anos
Gosto por fotografia
III – LOCAL DA ATIVIDADE
Arquivo Histórico Municipal de Cascais - Casa Sommer, Cascais
IV – CARGA HORÁRIA E BOLSA
2ª a 6ª feira das 8h00 às 12h00 ou das 13h00 às 17h00
Parcial - 20 horas / semana
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 7
Serviço - Divisão de Desporto (DESP) / Apoio a Eventos
N.º Vagas – 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Proporcionar experiências aos jovens ao nível do Desporto em Cascais, contactando com
clubes e entidades desportivas que colaboram com a DESP, apoiando ao nível dos
eventos desportivos e organização dos mesmos
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Apoio em eventos, atividades e iniciativas desenvolvidas pela DESP, clubes e entidades
desportivas
III – Habilitações/Perfil Pretendido
12 ano de escolaridade
Mais de 25 anos
III – LOCAL DA ATIVIDADE
Instalações da Divisão de Desporto- Edifício São José, Cascais
IV – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana
De segunda a sexta, no período da manhã ou da tarde
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 8
Serviço - Divisão de Desporto (DESP) / Associativismo
N.º Vagas – 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Proporcionar experiências aos jovens ao nível do Desporto em Cascais, contactando com
clubes e entidades desportivas que colaboram com a DESP, apoiando ao nível dos
eventos desportivos e organização dos mesmos
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Apoio ao Associativismo Desportivo e à atividade da DESP com os clubes desportivos
III – Habilitações/Perfil Pretendido
12 ano de escolaridade
Mais de 25 anos
III – LOCAL DA ATIVIDADE
Instalações da Divisão de Desporto- Edifício São José, Cascais
IV – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana
De segunda a sexta, no período da manhã ou da tarde
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 9
Serviço - Divisão de Instrução de Processos Administrativos (DIPA) /
Apoio Administrativo
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Proporcionar aos jovens desenvolvimento de competências, através do contacto com o
mundo do trabalho, novas experiências e aprendizagem.
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Tarefas de natureza administrativa, nomeadamente na redação de ofícios e expedição,
cópias, organização de processos, arquivo, entre outros, na área da Polícia Municipal.
III – Habilitações/Perfil Pretendido
12.º ano / frequência universitária
Gosto por trabalho em equipa
III – LOCAL DA ATIVIDADE
Instalações do Departamento da Polícia e Fiscalização – Polícia Municipal de Cascais
IV – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana
Horário flexível
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 10
Serviço - Divisão de Instrução de Processos Administrativos (DIPA) /
Fiscalização
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Proporcionar aos jovens desenvolvimento de competências, através do contacto com o
mundo do trabalho, novas experiências e aprendizagem.
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Tarefas de natureza administrativa, nomeadamente na redação de ofícios e expedição,
cópias, organização de processos, arquivo, entre outros, na área da Fiscalização.
III – Habilitações/Perfil Pretendido
12.º ano / frequência universitária
Gosto por trabalho em equipa
III – LOCAL DA ATIVIDADE
Instalações do Departamento da Polícia e Fiscalização – Polícia Municipal de Cascais
IV – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana
Horário flexível
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 11
Serviço - Divisão de Museus e Promoção Cultural (DMPC)
N.º Vagas - 2
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Reforçar a equipa de receção e acolhimento do Museu Condes de Castro Guimarães
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Colaborar na receção e acolhimento do público, orientando, encaminhando e prestando
informações sobre o Museu e o Bairro dos Museus;
Executar tarefas de vigilância, garantindo o cumprimento das normas de proteção e
segurança no contexto da pandemia
III – Habilitações/Perfil Pretendido
18-29 anos;
12º Ano na área de Animação Cultural ou Licenciatura em História, História da Arte,
Turismo ou Línguas e Literaturas Modernas;
Domínio de uma língua estrangeira
III – LOCAL DA ATIVIDADE
Museu Condes de Castro Guimarães - Cascais
IV – CARGA HORÁRIA E BOLSA
3ª a Domingo, das 10h às 13h00 ou das 14h00 às 18h00, com folgas e turnos a combinar.
Parcial - 20 horas / semana
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 12
Serviço - Divisão de Museus e Promoção Cultural (DMPC) / Comunicação
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Proporcionar ao jovem uma experiência em contexto de trabalho numa área de interesse
ou na área de formação académica/profissional
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Conceber e desenvolver sistemas e produtos multimédia através da captação,
digitalização, tratamento e integração de sons e imagens, fixas e animadas, tendo em
vista soluções de comunicação, para incorporar em produtos multimédia
III – Habilitações/Perfil Pretendido
12º ano de escolaridade ou equivalente
Conhecimentos em multimédia, som e imagem.
III – LOCAL DA ATIVIDADE
Auditório do Centro Cultural de Cascais (CCC)
IV – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Horário a combinar- de acordo com os eventos
Parcial - 20 horas / semana
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 13
Serviço - Divisão de Museus e Promoção Cultural (DMPC) / Auditório
N.º Vagas -1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Proporcionar ao jovem uma experiência em contexto de trabalho numa área de interesse
ou na área de formação académica/profissional
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Acompanhamento dos eventos agendados no auditório;
Apoio na receção e frente de sala;
Apoio a nível técnico de palco, som e luzes.
III – Habilitações/Perfil Pretendido
12º ano de escolaridade ou equivalente
Conhecimentos em multimédia, som e imagem.
III – LOCAL DA ATIVIDADE
Auditório do Centro Cultural de Cascais (CCC)
IV – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Horário a combinar- de acordo com os eventos
Parcial - 20 horas / semana
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 14
Serviço - Divisão de Qualificação Ambiental (DQAM)
N.º Vagas - 2
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Proporcionar uma experiência em contexto de trabalho cativando os jovens para as
matérias relacionadas com o ambiente e biodiversidade em particular do nosso litoral e
por outro lado retirar partido da jovialidade e curiosidade ativa destes jovens como
estímulo à criatividade da equipa. Os jovens terão ainda uma excelente oportunidade de
participar e adquirir conhecimentos sobre os valores ambientais concelhios, da
interpretação local nas áreas do mar e oceanos, geologia, biologia marinha e terrestre,
energia e astronomia.
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Conhecer e colaborar nas atividades desenvolvidas pelo CIAPS - Centro De Interpretação
Ambiental Local, dando a conhecer as características do litoral de concelhio, o património
natural e biodiversidade.
Colaborar nas atividades de sensibilização direcionadas aos visitantes e nos projetos do
centro;
Ajudar nas tarefas como na receção e acompanhamento dos utentes e encaminhamento
de pedidos de agendamento de atividades por parte da comunidade escolar e outros.
III – Habilitações/Perfil Pretendido
Frequência universitária
III – LOCAL DA ATIVIDADE
Centro De Interpretação Ambiental Local (CIAPS) – São Pedro do Estoril
IV – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Terça a Sexta - 09h00 -14h00 e/ou das 12h00 às 17h00 (horário flexível)
Parcial - 20 horas / semana
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 15
Serviço - Divisão de Museus e Promoção Cultural – Museu do Mar
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Possibilitar aos jovens uma experiência profissional na área da museologia.
Apoio ao Serviço Educativo do Museu na elaboração de novos projetos e ao acolhimento do
visitante. Acompanhamento do visitante nos percursos expositivos.

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Acolhimento ao visitante
Acompanhamento do visitante nos percursos expositivos
Apoio a ateliers / workshops e oficinas
Colaboração na elaboração de novas atividades lúdico pedagógicas
Apoio a visitas temáticas.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
12º Ano (Habilitação mínima)
Dominar 1 língua estrangeira
Manter um bom relacionamento interpessoal
Capacidade e responsabilidade para concretizar com eficácia as tarefas solicitadas
Capacidade de resolução de problemas e proatividade
Capacidade de integração em equipas de trabalho.

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Museu do Mar Rei D. Carlos, Rua Júlio Pereira de Mello, 2750-314

V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana |Manhãs das 9h30 às 13h30 ou Tardes das 14h00 às 18h00 (a
combinar)
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora, com um
limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 16
Serviço - Divisão de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico -Bibliotecas
Municipais de Cascais
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Proporcionar à equipa a experiência de acolhimento e integração de um jovem
colaborador, promovendo a sua autonomia e criatividade;
Criar um ambiente que permita ao jovem o desenvolvimento de competências
profissionais em contexto de trabalho, envolvendo-o no funcionamento e rotinas do
serviço.
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Atendimento ao público;
Arrumação das salas de leitura e depósitos;
Inventariação e listagem de documentos (transferências, abates, etc.);
Acompanhamento das atividades desenvolvidas na biblioteca (montagem de exposições;
horas do conto; apresentação de livros; encontros com autores, etc).
III – Habilitações/Perfil Pretendido
12.º ano de escolaridade ou formação em qualquer área educativa ou de animação
sociocultural.
Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal; sentido de
responsabilidade e espírito de iniciativa.
IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Bibliotecas Municipais de Cascais - Casa da Horta e Infantil e Juvenil
V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas por semana
3ª a 6ª das 10h às 13h e aos sábados das 10h às 13h e das 14h às 18h
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 17

Serviço - Divisão de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico Biblioteca de
São Domingos de Rana e no Parque da Quinta de Alagoa
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Contribuir para a promoção da transição do mundo escolar para o mundo do trabalho,
proporcionando a jovens entre os 18 e os 25 anos a possibilidade de desenvolver
competências pessoais, sociais e profissionais em contexto de trabalho, através da
inserção na equipa da Biblioteca Móvel de Cascais.

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Assegurar o atendimento ao público na Biblioteca Móvel de Cascais e na Biblioteca de S.
Domingos de Rana;
Efetuar o registo de novos leitores e manter atualizado o respetivo ficheiro Excel;
Efetuar o registo de empréstimo/devolução de documentos e manter atualizado o
respetivo ficheiro Excel;
Garantir a arrumação dos documentos consultados/emprestados (arrumação em estante
por cota CDU);
Zelar pelo bom funcionamento e arrumação da biblioteca;
Garantir a abertura e encerramento do posto de atendimento;
Prestar informação à comunidade, nomeadamente sobre os serviços disponibilizados e
eventos promovidos pelas Bibliotecas, Arquivos e Museus.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
12ºano ou Licenciatura
Capacidade de organização;
Capacidade de trabalho em equipa;
Capacidade de interação com utilizadores/clientes, nomeadamente boa comunicação oral
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e trato cordial e afável;
Conhecimentos de sistemas de gestão de bases de dados na ótica do utilizador (Excel,
por exemplo);
Prática de uma língua estrangeira;
Facilidade de deslocação.

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Biblioteca de S. Domingos de Rana e no Parque da Quinta de Alagoa

V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana
Terça a sexta-feira: 14h00-18h00; sábados: 10h00-14h00 ou 14h00-18h00; possibilidade
de trabalhar ao domingo.
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 18
Serviço – DHS – Dep. de Habitação Social - Divisão de Planeamento e Rede
Social
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
A DRES pretende dar oportunidade ao/à candidato/a de conhecer o trabalho da Rede Social
em Cascais, comunicando a intervenção das organizações que atuam na área social, para
o público em geral e para os técnicos da Rede.

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
O/ a Jovem Experimenta será integrado/a na equipa de comunicação da DRES e dará apoio
à gestão dos canais de comunicação (site, newsletter, redes sociais, email)

III – Habilitações/Perfil Pretendido
Curso Profissional ou Licenciatura na área do marketing e comunicação digital (pode ser
frequência)

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Instalações do DHS, Edifício Sol, Cascais

V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas por semana
Preferencialmente 9h-13h mas há flexibilidade em função do horário escolar ou outros
constrangimentos que o candidato possa ter.
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 19
Serviço – DMGI/DIT - Divisão de Intervenção Territorial- GACG (Gabinete de
Coordenação e gestão)
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Promover o trabalho na área da Gestão.

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Monitorização e acompanhamento do Plano de Atividades do DIT (Departamento de
Intervenção Territorial) e respetivos relatórios.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
Licenciatura em Gestão.
Interessado/a e motivado/a
IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Complexo Multisserviços, Edifício do Cascais Ambiente, 1º Piso Adroana

V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana
De segunda a sexta das 9.00 às 13.00
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 20
Serviço – Departamento de Habitação Social - Divisão de Promoção da Saúde
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais de jovens
através de formação profissional em contexto de trabalho.

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Acolhimento de munícipes no âmbito da intervenção da Divisão de Promoção da Saúde no
Espaço Saúde e na Academia da Saúde
Programação e acompanhamento de iniciativas da Divisão de Promoção da Saúde
Atualização de base de dados

III – Habilitações/Perfil Pretendido
Jovem licenciado ou a frequentar a universidade.

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Divisão de Promoção da Saúde.

V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana
2ª a 6ª feira das 09h às 13h
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 21
Serviço – Divisão de Museus e Promoção Cultural – Museu da Vila
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
No âmbito do programa experimenta que “visa promover o desenvolvimento das competências de
empregabilidade dos

jovens e apoiá-los no desenho e concretização do seu percurso

pessoal/profissional”, pretende o museu da vila requisitar um jovem que preste apoio logístico,
participe nas atividades educativas/ culturais desenvolvidas no museu e colabore na segurança e
bom funcionamento do espaço expositivo.

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Receção e atendimento ao público.
Apoio à loja do museu.
Apoio e acompanhamento dos programas e atividades desenvolvidos no museu.
Prestar informação sobre o património histórico, cultural, etnográfico da região.
Garantir a segurança e o bom funcionamento do espaço expositivo.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
12º ano ou Curso de Especialização Tecnológica em Turismo Cultural e do Património.
Bons conhecimentos de línguas.
Facilidade de comunicação.
Gosto pelo contato com o público.

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Museu da Vila

V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana | 3ª a sábado ou 4ª a domingo (10h00-14h00 ou 14h00-18h00)
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora, com um
limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 22
Serviço – DMCO - Divisão de Marca e Comunicação
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Troca de experiencias e conhecimento, em que o gabinete de design possibilita uma
experiência de trabalho real e a Câmara recebe novas pessoas e ideias.

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Design e desenvolvimento de materiais de comunicação, desde o desenvolvimento de
conceitos para campanhas de comunicação, criação e desenvolvimento de suportes de
comunicação físicos e digitais a acompanhamento da produção/implementação.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
Licenciatura em Design
Domínio dos programas Adobe
Preferencial conhecimento web

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Divisão de Marca e Comunicação - Teletrabalho e Edifício S. José (Alameda Combatentes
da Grande Guerra, 2750-642 Cascais)

V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana | 09h00 - 13h00
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 23
Serviço – Divisão de Museus e Promoção Cultural – Galeria Exposições Palácio
Cidadela Cascais
N.º Vagas – 1

I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Possibilitar uma primeira experiência no âmbito da receção e acompanhamento do público
num espaço de exposições temáticas e temporárias, facilitando o enquadramento do
jovem em contexto profissional, integrando a equipa do espaço nas multitarefas inerentes
(receção e acompanhamento, prestar informação, acompanhar visitas guiadas, atividades
educativas, etc.)

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Apoiar todas as operações de receção e acompanhamento do público, quer no primeiro
acolhimento quer na galeria de exposições;
Informar o público relativamente às atividades desenvolvidas na galeria de exposições do
Palácio da Cidadela de Cascais, bem como acompanhar visitas guiadas às exposições;
Promover junto do público os equipamentos culturais integrados no Bairro dos Museus e
respetiva programação cultural.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
12º ano escolaridade ou frequência ou licenciatura em Gestão de Lazer e Animação
Turística, Gestão Turística, Informação Turística.
Facilidade de adaptação e de trabalho em equipa;
Capacidade de orientação da ação para o público indo de encontro às necessidades
específicas de cada visitante.

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Galeria de Exposições Palácio Cidadela de Cascais
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V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana | Terça a domingo (manhã e/ou tarde)
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 24
Serviço – DMEI/DIC/DSIG – Divisão de sistemas de Informação Geográfica
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Promover a integração de jovens técnicos em matérias de gestão de projetos municipais
na área da informação geográfica.

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Manutenção e validação de bases de dados;
Análises territoriais e execução de cartografia temática;
Análise geológica, cartografia de riscos.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
Licenciatura ou Mestrado na área de Geologia
Conhecimentos de sistemas de informação geográfica e cartografia de risco

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Edifício Cascais Center (Rua Manuel Joaquim de Avelar, N118)

V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana | 9:00 às 13:00 em modo presencial e teletrabalho, alternados.
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 25
Serviço – DAMA/DPE - Divisão de Avaliação e Monitorização Ambiental e
do Território
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Proporcionar uma experiência em contexto de trabalho a um jovem na área de Geografia ou
Engenharia do Ambiente

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento do Território (REOT)
Participação em ações de divulgação do REOT, assim como de documentação não técnico para
divulgação do Relatório.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
Licenciatura ou frequência dos Cursos de Geografia ou Engenharia do Ambiente

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
1 dia presencial / 4 dias em teletrabalho - Edifício São José (Alameda Combatentes da Grande
Guerra, 2750-642 Cascais)

V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana | 10h-12h / 14h-16h
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora, com um
limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 26
Serviço – Divisão de Museus e Promoção Cultural –Casa de Santa Maria
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Proporcionar uma experiência a um jovem na equipa de receção e acolhimento da Casa
de Santa Maria

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Colaborar na receção e acolhimento do público, orientando, encaminhando e prestando
informações sobre a Casa de Santa Maria e o Bairro dos Museus;
Colaborar na realização de atividades da programação cultural do equipamento.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
12º Ano na área de Animação Cultural ou Licenciatura em História, História da Arte,
Turismo.
Domínio de língua estrangeira.

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Casa de Santa Maria - Cascais
V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana | 3ª a Domingo, das 10h00 às 13h00 ou das 14h00 às 18h00,
com folgas e turnos a combinar.
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 27
Serviço – Departamento de Habitação e Desenvolvimento Social/Divisão de
Intervenção Social
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais e de empregabilidade
dos jovens através de formação em contexto de trabalho.
Munir os jovens de ferramentas que promovam e facilitem a posterior integração no
mercado de trabalho.
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER

Acolhimento dos munícipes durante atendimento realizado pela DIIS (equipa de
Intervenção de Social) nos gabinetes Mais perto de Freguesia de Alcabideche;
Enquadramento dos munícipes acerca do trabalho desenvolvido pela equipa DIIS,
nomeadamente projetos e iniciativas;
Participar nos projetos e/ou iniciativas desenvolvidas pela equipa;
Inserção/atualização de base de dados;
Tarefas/funções que possam surgir no âmbito do trabalho desenvolvido e que se
enquadram no objetivo do jovem, da equipa e do Programa Experimenta (dentro das horas
previstas).

III – Habilitações/Perfil Pretendido
Frequência de 12º ano |12º ano completo | frequência universitária
Dinâmico; proactivo; autónomo; e com capacidade de iniciativa.

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Gabinete Mais Perto da DIIS (Adroana, Alcoitão e Bairro Cruz Vermelha) freguesia de
Alcabideche
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V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana | Segunda-feira- das 10h00 às 17h00; Terça-feira - das 09h00
às 17h00; Quinta-feira - das 09h00 às 17h00;
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 28
Serviço – DLU/DGEA – Departamento de Licenciamento Urbanístico- Divisão de
Gestão Administrativa
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Demonstrar como se processo o tratamento de documentos administrativos no urbanismo.

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Atividades administrativas;
Elaboração de ofícios;
Envios de mails;
Tratamento de documentos no SPO;
Entrega de documentação junto de outras Divisões ou Departamentos.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
12º ano
Ter esprito de equipa.
Ser curioso e interessado, expedito e responsável.

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Edifício S. Jose - 3º piso | Alameda Combatentes da Grande Guerra, 2750-642 Cascais

V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana | 9.30h-12.30h | todos os dias
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 29
Serviço – Cascais Próxima, EM-SA
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Neste projeto pretende-se que o/a jovem possa experienciar em contexto real as diversas
áreas de atividade dos recursos humanos da empresa, podendo ser-lhe atribuídas tarefas
de complexidade reduzida, nomeadamente gestão documental, assim como, promover o
contacto e o desenvolvimento de competências em matérias mais técnicas do
departamento, nomeadamente, gestão de medicina do trabalho, gestão de assiduidade,
entre outras.
II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Arquivo, Digitalização, Agendamentos, Contacto com os colaboradores, Contagem de
stock.
Apoio na gestão da medicina do trabalho.
Participação no processo de processamento salarial.
III – Habilitações/Perfil Pretendido
Licenciatura ou curso técnico-profissional.
Capacidade de comunicação, espirito de colaboração, interesse pela área de Recursos
Humanos;
Conhecimentos de Excel;
Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador.
IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Sede da empresa, Complexo Multisserviços da CMC, na Estrada de Manique, 1830,
Alcoitão
V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana | 9:00h às 13:00h ou das 14:00h às 18:00h - Todos os dias
úteis
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 30

Serviço – DEPT - Divisão de Empregabilidade e Promoção de Talento
N.º Vagas – 1

I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Promover o desenvolvimento de competências na área da comunicação e organização de
atividades no jovem participante, em contexto de trabalho, fomentando o contacto com o
tema da empregabilidade.

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Apoiar a área de comunicação da Divisão de Empregabilidade e Cidade das Profissões de
Cascais, nomeadamente a gestão das redes sociais, produção de conteúdos e divulgação
de material informativo pelos parceiros no concelho;
Apoiar a gestão das atividades da Cidade das Profissões de Cascais, ao nível dos registos,
gestão de inscrições, recolha de informação e logística;
Apoiar a organização de eventos;
Possível dinamização de atividade na Cidade das Profissões, de acordo com o perfil e
interesses.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
12º ano (habilitação mínima)
Bons conhecimentos de Facebook;
Boas competências de escrita (com correção gramatical e ortográfica);
Conhecimentos de Excel, ferramentas Google e outras ferramentas digitais;
Elevada organização pessoal;
Gosto pela interação direta com o público.

IV– LOCAL DA ATIVIDADE
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Edifício S. José (Alameda Combatentes da Grande Guerra, 2750-642 Cascais) e
Cidade das Profissões - Edifício Cascais Center (Rua Manuel Joaquim de Avelar, N118)
V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana | 9h00-13h00 ou 13h00-17h00 | 2ªf a 6ªf
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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Descritivo funcional - Projeto nº 31
Serviço – Divisão de Planeamento e Gestão de Rede
N.º Vagas - 1
I – OBJETIVO DA CANDIDATURA
Participar num projeto de investigação, Observatório do Sistema Educativo de Cascais,
com a Câmara, a Universidade Nova e as escolas do Concelho.

II – FUNÇÕES / ATIVIDADES A DESENVOLVER
Contacto com as escolas;
Elaboração e aplicação de questionários;
Levantamento e análise de dados do sistema educativo;
Elaboração de relatórios e propostas de intervenção.

III – Habilitações/Perfil Pretendido
Licenciatura na área das Ciências Sociais (preferencialmente em Sociologia).

IV – LOCAL DA ATIVIDADE
Edifício S. José (Alameda Combatentes da Grande Guerra, 2750-642 Cascais)

V – CARGA HORÁRIA E BOLSA
Parcial - 20 horas / semana | 4 horas x 5 dias (segunda a sexta) – Horário a combinar
É atribuída uma bolsa de subsídio de alimentação e transporte, no valor de €3,5/hora,
com um limite mensal de 90 horas.
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