Projetos
Nº do
Projeto

Serviço/ Unidade Orgânica

Habilitação
académica

Funções e atividades – Breve Resumo

Modalidade/ Carga
horária

1

Empresa Municipal do Ambiente
(EMAC)

Ensino
secundário

Assegurar as funções administrativas da
empresa
+info

Parcial

2

Divisão de Cidadania e Participação
(DCIP)

3

Divisão de Atendimento ao Cidadão
(DIAC)

4

Divisão de Transportes e
Manutenção Auto (DTMA)- Projeto
Banco

Curso superior na
área da
Comunicação ou
em Gestão da
Informação

Colaborar na recolha e tratamento de
informação referente aos projetos e atividades

12º ano ou com
frequência
universitária

Atendimento ao cliente nas plataformas do
Atendimento Municipal
+info

realizadas pelas equipas da DCIP

Parcial

+info

Parcial

Apoio no projeto Banco Alimentar
12º ano

+info

Parcial

Projetos
Nº do
Projeto

Serviço/ Unidade
Orgânica

5

6

7

Habilitação académica

Funções e atividades – Breve Resumo

Divisão de Transportes e
Manutenção Auto (DTMA)

12º ano ou frequência

Dar apoio às diversas atividades dos operacionais do
Setor de Mecânica Auto

Divisão de Arquivos,
Bibliotecas e Património
Histórico (DABP) - Casa
Sommer

12º ano ou ensino superior,
gosto por fotografia

Divisão de Desporto
(DESP)- Apoio a Eventos

Modalidade/
Carga
horária
Parcial

+info

12º ano ou frequência

Reinstalação e digitalização de documentação

Parcial

+info
Apoio a eventos, iniciativas e atividades da Divisão de
Desporto

Parcial

+info

8

Divisão de Desporto
(DESP)- Associativismo
Desportivo

12º ano ou frequência

Apoio ao Associativismo Desportivo e à atividade da
DESP com os clubes desportivos
+info

Parcial

Projetos
Nº do
Projeto

Serviço/ Unidade Orgânica

Habilitação académica

Funções e atividades – Breve
Resumo

Modalidade/
Carga horária

9

Divisão de Instrução de
Processos Administrativos
(DIPA)- Polícia Municipal

12º Ano ou frequência
universitária; gosto em trabalhar
em equipa

Tarefas de natureza administrativa
na área da Polícia Municipal
+info

Parcial

Divisão de Instrução de
Processos Administrativos
(DIPA)- Fiscalização

12º Ano ou frequência
universitária; gosto em trabalhar
em equipa
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

Tarefas de natureza administrativa
na área da Fiscalização.
+info

Parcial

Colaborar na receção e acolhimento do
público, orientando, encaminhando e
prestando informações sobre o Museu e
o Bairro dos Museus;

Divisão de Museus e Promoção

12º ano de escolaridade ou

Conceber e desenvolver sistemas e
produtos multimédia

Cultural (DMPC)- Comunicação

equivalente; Conhecimentos em

+info

no CCC

multimédia, som e imagem

10

11

12

Divisão de Museus e Promoção
Cultural (DMPC) – Museu Condes
Castro Guimarães

Parcial

+info

Parcial

Projetos
Nº do
Projeto

13

14

15

16

Serviço/ Unidade Orgânica

Habilitação académica

Divisão de Museus e
Promoção Cultural (DMPC)Auditório no CCC

12º ano de escolaridade ou
equivalente; Conhecimentos em
multimédia, som e imagem

Divisão de Qualificação
Ambiental (DQAM)

Divisão de Museus e
Promoção Cultural (DMPC)Museu do Mar Rei D. Carlos

Divisão de Arquivos,
Bibliotecas e Património
Histórico (DABP) / Bibliotecas
Municipais de Cascais

Funções e atividades – Breve Resumo

Modalidade/
Carga horária

Acompanhamento dos eventos
agendados no auditório;
Apoio na receção e apoio a nível técnico

Parcial

+info

Frequência universitária

12º Ano, domínio de
1 língua estrangeira
Competências sociais e
responsabilidade;
Capacidade de resolução de
problemas

12.º ano ou formação em qualquer
área educativa ou de animação
sociocultural, competências sociais

Conhecer e colaborar nas atividades
desenvolvidas pelo CIAPS - Centro De
Interpretação Ambiental Local
+info

Atendimento e acolhimento ao público e
apoio a eventos e projetos

Parcial

Parcial

+info

Atendimento ao público e apoio nas
tarefas das bibliotecas municipais
+info

Parcial

Projetos
17

Nº do
Projeto

18

Divisão de Arquivos,
Bibliotecas e Património
Histórico (DABP) / Bibliotecas
Municipal de São Domingos
de Rana e Quinta da Alagoa

12ºano ou Licenciatura, capacidade
de organização, trabalho de equipa,
conhecimentos informáticos e
domínio de uma língua estrangeira

Serviço/ Unidade Orgânica

Habilitação académica

Divisão de Planeamento e
Rede Social
(DHS/DRES)

Curso Profissional ou Licenciatura
na área do marketing e
comunicação digital

Assegurar o atendimento ao público na
Biblioteca Móvel de Cascais e na
Biblioteca de S.

Parcial

Domingos de Rana;
+info

Funções e atividades – Breve Resumo

Modalidade/
Carga horária

equipa de comunicação da DRES e dará
apoio
à gestão dos canais de comunicação (site,
newsletter, redes sociais, email)

Parcial

+info

19

20

Gabinete de Coordenação e
Gestão
(DMGI/DIT/GACG)

Divisão de Promoção da
Saúde (DHS/DIPS)

Licenciatura em Gestão, interesse
e motivação

Formação em qualquer área
educativa ou na área da animação
sociocultural

Monitorização e acompanhamento do Plano
de Atividades do DIT (Departamento de
Intervenção Territorial) e respetivos
relatórios.
+info
Acolhimento de munícipes no âmbito da
intervenção da Divisão de Promoção da
Saúde no Espaço Saúde e na Academia da
Saúde, acompanhamento de iniciativas da
Divisão de Promoção da Saúde
+info

Parcial

Parcial

Projetos

21

22

23

24

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.

Receção e atendimento ao público.
Apoio e acompanhamento dos programas e
atividades desenvolvidos no museu.
+ info

Divisão de Comunicação/
Unidade de Design
(DMCO/UNDS)

Licenciatura em Design
Domínio dos programas Adobe
Preferencial conhecimento web

Design e desenvolvimento de materiais de
comunicação,
desenvolvimento de suportes de
comunicação físicos e digitais a
acompanhamento da
produção/implementação.
+ info

Parcial

Divisão de Museus e
Promoção Cultural (DMPC) /
Palácio Cidadela Cascais

12º ano ou frequência ou
licenciatura em Gestão de Lazer e
Animação
Turística, Gestão Turística,
Informação Turística.
Facilidade de adaptação e de
trabalho em equipa.

Apoiar todas as operações de receção e
acompanhamento do público, quer no
primeiro
acolhimento quer na galeria de exposições;
+ info

Parcial

Divisão de Sistemas de
Informação Geográfica
(DMEI/DIC/DSIG)

Licenciatura ou Mestrado na área
de Geologia
Conhecimentos de sistemas de
informação geográfica e cartografia
de risco

Manutenção e validação de bases de
dados;
Análises territoriais e execução de
cartografia temática;
Análise geológica, cartografia de riscos.
+ info

Parcial

Divisão de Museus e
Promoção Cultural (DMPC) /
Museu da Vila

Parcial

Projetos
Nº do
Projeto

Serviço/ Unidade Orgânica

25

Divisão de Avaliação e
Monitorização Ambiental e
do Território / Departamento
de Planeamento Estratégico
(DAMA/DPE)

Licenciatura ou frequência dos
Cursos de Geografia ou Engenharia
do Ambiente

Divisão de Museus e
Promoção Cultural (DMPC) /
Casa de Santa Maria

12º Ano na área de Animação
Cultural ou Licenciatura em História,
História da Arte,
Turismo.
Domínio de língua estrangeira.

Divisão de Intervenção Social
(DHS/DIIS)

12º ano (mínimo) ou frequência
universitária
Dinâmico/a; proactivo/a;
autónomo/a; e com capacidade de
iniciativa.

Divisão de Gestão
Administrativa (DLU/DGEA)

12º ano; espírito de equipa,
curiosidade, interesse e
responsabilidade

Cascais Próxima (DRH/DSPS)

Licenciatura ou curso técnicoprofissional.
Capacidade de comunicação,
espírito de colaboração, interesse
pela área de Recursos

26

27

28

29

Habilitação académica

Funções e atividades – Breve Resumo
Elaboração do Relatório de Estado do
Ordenamento do Território (REOT)
Participação em ações de divulgação,
documentação não técnica para
divulgação do Relatório.
+ info
Colaborar na receção e acolhimento do
público, orientando, encaminhando e
prestando
informações sobre a Casa de Santa
Maria e o Bairro dos Museus;
+ info
Acolhimento dos munícipes durante
atendimento realizado pela DIIS;
Participar nos projetos e/ou iniciativas
desenvolvidas pela equipa
+ info

Atividades administrativas;
Elaboração de ofícios;
Tratamento de documentos no SPO;
Entrega de documentação
.+ info
Arquivo, Digitalização, Agendamentos,
Contacto com os colaboradores,
Apoio na gestão da medicina do trabalho.
Participação no processo de
processamento salarial.

Modalidade/
Carga horária

Parcial

Parcial

Parcial

Parcial

Parcial

Projetos
Humanos;
Conhecimentos informáticos na
ótica do utilizador.

30

31

Divisão de Empregabilidade e
Promoção de Talento (DEPT)

Divisão de Planeamento e
Gestão de Rede (DPGR)

+ info

12º ano (mínima)
Bons conhecimentos de redes
sociais; Boas competências de
escrita;
Conhecimentos de ferramentas
digitais;
Elevada organização pessoal;
Gosto pela interação direta com o
público.

Apoiar a área de comunicação da Divisão
de Empregabilidade e Cidade das
Profissões de
Cascais e na gestão das atividades da
Cidade das Profissões de Cascais
Apoio a organização de eventos
+ info

Parcial

Licenciatura na área das Ciências
Sociais (preferencialmente em
Sociologia).

Contacto com as escolas;
Elaboração e aplicação de questionários;
Levantamento e análise de dados do
sistema educativo;
Elaboração de relatórios e propostas de
intervenção.
+ info

Parcial

