
A Gestão de Carreira disponibiliza aos 

alunos da Escola de Comércio de Lisboa diversas 

Ofertas de Estágio a pedido das 

empresas parceiras e outras.

GESTÃO DE CARREIRA



Academia Ribeiro dos Reis

Os interessados deverão contactar:

Andreia Ventura | andreiasergioventura@gmail.com

Breve descrição das atividades a realizar pelo aluno :

• Trabalho de receção (receção dos sócios, entrega de cartões, pagamentos, arquivo,

registo de frequências, etc.)

• Trabalho comercial (apresentação das condições do ginásio, aprendizagem dos passos

da venda, contactos telefónicos, pedido de referências, follow up de visitas, etc.)

Local onde se irá realizar a formação em contexto de trabalho/prática simulada: Parede





Tejo Brinde, Lda

Os interessados deverão contactar:

Joana Jacinto | joana@tejobrinde.pt

A Tejo Brinde é uma empresa que dedica a sua atividade no sector da publicidade desde

1983. Especializamo-nos na importação, desenvolvimento e distribuição de brindes

publicitários.

A política de comércio da Tejo Brinde, Lda destina-se exclusivamente a profissionais do

sector da publicidade. Os nossos serviços online estão assim, restritos a clientes registados.

De momento estamos a receber estagiários, para apoio na área comercial.

Situamo-nos na Quinta da Francelha de Baixo (Prior Velho).



Os interessados deverão contactar Gestão de Carreira da Escola para informações 

sobre a candidatura: gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO DA MARINHA

PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS 2016/2017 

Ensino Profissional 3 Estágios

Proporcionar aos estagiários o contacto com o mundo laboral e a oportunidade de aplicação prática e 

consolidação de conhecimentos técnicos.

Messe de Lisboa, Praça do Comércio, Lisboa

Alunos do Curso Profissional do ramo de Hotelaria (Nível 3 ou Nível 4)

Tempo mínimo 1 mês. Horário a definir entre orientadores

Enquadramento numa equipa de Taifa

Especificação dos objetivos de estágio por parte da instituição de ensino.

Messe de Lisboa - Chefe do Serviço Administrativo e Financeiro Capitão-tenente Rogério Saraiva 

Rodrigues, Tel 210 984 312, Telemóvel 916 630 393, endereço eletrónico: 

saraiva.rodrigues@marinha.pt

mailto:gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt
mailto:saraiva.rodrigues@marinha.pt


Os interessados deverão contactar Gestão de Carreira da Escola para informações 

sobre a candidatura: gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO DA MARINHA

PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS 2016/2017 

mailto:gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt


Os interessados deverão contactar Gestão de Carreira da Escola para informações 

sobre a candidatura: gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO DA MARINHA

PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS 2016/2017 

mailto:gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt


Cadeira Rendada

- Espaço Store & Lounge -

Os interessados deverão contactar:

Carina Rodrigues | crdecoracao@sapo.pt | 91 846 6064

A Cadeira Rendada, encontra-se de momento a receber estagiários. A loja fica situada numa 

zona turística de Lisboa, na Rua dos Anjos, Largo do Intendente.

Comercializamos artigos em 2ª mão (roupa e mobiliário), artesanato e ainda temos serviço 

de cafetaria.

Visite-nos no Facebook: https://www.facebook.com/CadeiraRendada/



Castanheira, SA

Os interessados deverão contactar:

Susana Rebelo | susana.rebelo@castanheira.pt | 96 135 23 08

Ramo de atividade: automóvel

Local onde se irá realizar a formação em contexto de trabalho/prática simulada:

Quinta da Parreirinha, Ponte Nova, Edifício Castanheira, 2695-066 Sacavém



Carclasse, SA

Os interessados deverão contactar:

Recursos Humanos Manuela Fonseca| manuela.fonseca@carclasse.pt

252 330 550 | 918 201 047

A Carclasse, S.A., Concessionário Automóvel Mercedes-Benz, Smart, Jaguar e Land Rover,

procura Estagiários/as em regime de Estágio Curricular para a sua unidade de Lisboa,

situado na Av. Marechal Gomes da Costa. Os estágios decorrerão nos Departamentos

Comerciais das marcas representadas. Pretendemos que o estagiário acompanhe um

vendedor sénior que será o seu mentor, com a perspetiva de integração futura na equipa,

após conclusão do curso.

mailto:manuela.fonseca@carclasse.pt


Copigama

Os interessados deverão contactar:

Rafael Mata| rrhh@copigama.pt | 91 889 79 15

Ramo de atividade: 

Impressão Digital e Design Gráfico.

Local onde se irá realizar a formação em contexto de trabalho/prática simulada:

Av. D. João II, 84B (Antigo Lote 4.45.01J) 

1990-306 Parque das Nações – Lisboa.

mailto:rrhh@copigama.pt


CATARINO & ASSOCIADOS GESTÃO DE 
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, SA

Os interessados deverão contactar:

Alfredo Marques | amarques@lisboacamping.com | 913 763 677 | 217 628 200

Maria João Freitas | mjoao@lisboacamping.com | 217 628 200

Ramo de atividade: parques de campismo e caravanismo.

Local onde se irá realizar a formação em contexto de trabalho/prática simulada: Lisboa 

Camping & Bungalows, Estrada da Circunvalação, PCM em Lisboa.

mailto:amarques@lisboacamping.com
mailto:mjoao@lisboacamping.com


Os interessados deverão contactar:

comando@bombeiroscaboruivo.com 

www.facebook.com/bombeiroscaboruivo | 218533632 / 218538072 

Este Projecto inicia-se com a seleção

dos “estagiários”. Segue-se a

formação em áreas básicas como

telecomunicações, primeiros socorros,

incêndios e organização interna.

Concluída a formação, os aprovados

transitam para a componente de

estágio, integrando equipas de

piquete, durante os meses de Julho,

Agosto e Setembro. Com o objetivo de

desenvolver ainda mais dinamismo e

potenciar a divulgação da atividade

dos bombeiros, são realizados um

conjunto de workshops baseados nas

diversas áreas de atuação dos

bombeiros.



HOTEIS REAL
UNIDADES HOTELEIRAS DE LISBOA, OEIRAS, E CASCAIS

O grupo Hotel Real está a aceitar estágios curriculares para os cursos de

Organização de Eventos, Restauração | Restaurante-Bar e Receção, para as

unidades hoteleiras de Lisboa, Oeiras e Cascais. Todos os candidatos são sujeitos

a um processo de recrutamento.

www.realhotelsgroup.com

Os interessados deverão contactar:

Margarida Ferreira| margarida.ferreira@hoteisreal.com | 213 199 080

OFERTA DE ESTÁGIO

http://www.realhotelsgroup.com/index.php#.VnlhYraLTcs
mailto:margarida.ferreira@hoteisreal.com


PARTNESS 
TÉCNICO DE VENDAS | SALES MANAGER

A PARTNESS está disponível para receber estágios curriculares de

Técnico de Vendas | Sales Manager.

As atividades da empresa estão diretamente relacionadas com venda

de material de escritório, online e a empresas, comercial interno, venda

por telefone, email e/ou internet.

Os interessados deverão contactar:

Bruno Cachucho | geral@partness.com | Tel.: 212 211 045

OFERTA DE ESTÁGIO

mailto:geral@partness.com


PRAXISD COMUNICAÇÃO

A PRAXISD COMUNICAÇÃO atua no setor dos serviços de marketing,

nomeadamente na criação de oportunidades de interação com os públicos-alvo,

através da conceção e implementação de eventos. O que fazemos consiste numa

assessoria ao nível da coordenação e integração de ferramentas de marketing, por

forma a maximizar o impacto sobre o consumidor.

Estamos a acolher estagiários (mediante entrevista prévia) para as seguintes áreas:

- Organização de Eventos

- Marketing

- Comunicação

Os interessados deverão contactar:

André Duarte | aduarte@praxisd.com | 967 132 897

OFERTA DE ESTÁGIO

mailto:aduarte@praxisd.com


FACTORMED
AGUALVA-CACÉM

A Factormed – Comércio e Distribuição de Produtos Médicos, Lda, está a acolher estágios dos

seguintes cursos:

Técnico de Comércio, com as seguintes tarefas: realização de inquéritos de

satisfação; implementação do serviço pós-venda junto dos clientes; elaboração de listas de

preços; contactos com empresas de mercados nacionais e internacionais

Técnico de Vendas, com as seguintes tarefas: contactar clientes via telefone ou

email; com o propósito de realizar vendas; criação de um guião de vendas e de apresentação

da empresa; realizar a candidatura da empresa em plataforma de comprar; elaborar e conferir o

conteúdo dos catálogos

Técnico de Marketing, com as seguintes tarefas: gestão e produção de conteúdo no

website da Factormed; elaboração da “presença” da empresa nas redes sociais; criação do

novo site de vendas a particulares; elaboração de um plano de marketing digital

Técnico de Logística , com as seguintes tarefas: Receção e verificação de

mercadoria; registo da mercadoria; arrumação da mercadoria; preparar a mercadoria para

expedição; realizar a etiquetagem; …

Os interessados deverão contactar:

Rui Salgado | info@factormed.pt | 214 356 600

OFERTA DE ESTÁGIO

mailto:info@factormed.pt


GRUPO VISABEIRA
RESTAURAÇÃO | RESTAURANTE-BAR

O grupo Visabeira está disponível para receber estágios curriculares de 

Restauração | Restaurante-Bar para o Restaurante Zambeze em

Lisboa.

Os interessados deverão contactar:

Rosa Carreto | rosacarreto@toptalent.pt | 96 445 08 17

OFERTA DE ESTÁGIO

mailto:rosacarreto@toptalent.pt


CATCHAWARDS
CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

SACAVÉM

A Catchawards é hoje o caminho mais curto para o sucesso do seu evento, para a

sua deslocação desportiva, para a sua viagem de serviço ou de lazer. Somos o backoffice

e o profissionalismo do vosso sucesso quer empresarial ou pessoal.

Encontra-se de momento a receber estagiários para as áreas:

• Organização de Eventos

• Receção

Os interessados deverão contactar:

Marco Gonçalves | marco.goncalves@catchawards.pt | 219 410 555 

OFERTA DE ESTÁGIO

mailto:marco.gonvalves@catchawards.pt


COLÉGIO VALSASSINA
TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO | RESTAURANTE-BAR

TÉCNICO DE INFORMÁTICA | INSTALAÇÃO E GESTÃO DE REDES

O Colégio Valsassina está a acolher estágios curriculares de 

técnicos de Restauração | Restaurante-Bar e técnicos de 

Informática | Instalação e Gestão de Redes para estágios 

curriculares

Os interessados deverão contactar:

Maria Silva | massilva@cvalsassina.pt | 218 310 900

OFERTA DE ESTÁGIO



TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS OU TÉCNICO DE 

MARKETING

A AERLIS, uma associação empresarial está à procura de um técnico de 

organização de eventos ou técnico de marketing para um estágio a partir de 

Janeiro de 2016 nas seguintes funções:

• apoio logístico na comunicação e marketing dos nossos eventos

• desenvolvimento de programas

• convites a oradores, patrocínios e apoios

• divulgação, atualizações site, newsletter

• contacto com a imprensa, press-releases, redes sociais, contactos com 

associados e clientes

Os interessados deverão contactar:

Susana Couto | s.couto@aerlis.pt | 917 207 559

OFERTA DE ESTÁGIO

mailto:s.couto@aerlis.pt


ESPAÇO DO ESTUDANTE

O Espaço do Estudante, uma academia de estudos no Forte da 

Casa, está a acolher estagiários para as funções de receção e 

secretariado.

Os interessados deverão contactar:

Tânia Mendonça| espacodoestudante@gmail.com | 917 632 165

OFERTA DE ESTÁGIO

mailto:espacodoestudante@gmail.com


PORTUGAL BIKE TOURS
LIVE LOVE RIDE

A Portugal Bike Tours está à procura de estágios curriculares de 

Técnico de Vendas | Sales Manager e Técnico de Marketing | 

Digital Marketing para vendas e apoio a vendas na área do 

Turismo

http://www.biketoursportugal.com/pt/

Os interessados deverão contactar:

Pedro Rocha | pedro.rocha@liveloveride.pt ou 935094597 

OFERTA DE ESTÁGIO

http://www.biketoursportugal.com/pt/
mailto:pedro.rocha@liveloveride.pt


CATCHAWARDS
CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

SACAVÉM

A Catchawards é hoje o caminho mais curto para o sucesso do seu evento, para a sua 

deslocação desportiva, para a sua viagem de serviço ou de lazer. Somos o backoffice e o 

profissionalismo do vosso sucesso quer empresarial ou pessoal.

Encontra-se de momento a receber estagiários para as áreas:

• Organização de Eventos

• Turismo

• Animação

• Relações Públicas e Comunicação

Os interessados deverão contactar:

Alexandre Santos | alexandre.santos@catchawards.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

mailto:alexandre.santos@catchawards.pt


LOURESFOR

A Louresfor / FXP, empresa com cerca de 30 anos de experiência no ramo automóvel,

atualmente integrada no Grupo SERFINGEST, exerce a sua atividade como

Concessionário da prestigiada marca de automóveis Ford, nas áreas de Loures,

Amadora e Carregado e Torres Vedras

A Louresfor / FXP está recetiva a receber candidaturas de estagiários dos seguintes 

cursos:

• Técnico de Comércio

• Técnico de Vendas – Sales Manager

• Técnico de Marketing

Local: Edifício Louresfor - Loures

Os interessados deverão contactar:

Paulo Marques | 219 828 620 | paulo.marques@fxp.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

http://www.ford.pt/ExperienciaFord/SobreFord/NoticiasFord/Companhia/servicocliente
http://www.ford.pt/ExperienciaFord/SobreFord/NoticiasFord/Companhia/servicocliente


MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE LISBOA
(M.A.R.L.)

O grupo N&F Comércio e Distribuição Alimentar, Lda está a oferecer um estágio na área

do comércio e serviços

Requisitos: Nivel 4 em Comércio ou Vendas

Área: Frutícola e Legumes

Local: M.A.R.L.

Os interessados deverão contactar:

Deolinda Pereira | 917 217 585 | deolinda.pereira@alisuper.pt

OFERTA DE ESTÁGIO



HRB SOLUTIONS

A HRB Solutions é uma empresa de consultadoria especializada em desenvolver, com uma

postura discreta e adequada a cada cliente, soluções de crescimento e consolidação na

Gestão de Recursos Humanos.

Está a recrutar para o departamento de comunicação um colaborador para estágio na área

do Marketing/Marketing Digital

Destinatários: Alunos finalistas em Marketing / Marketing Digital

Os interessados deverão contactar:

Raquel Oliveira | 910 795 303 | raquel.oliveira@hrbsolutions.eu

OFERTA DE ESTÁGIO

mailto:raquel.oliveira@hrbsolutions.eu


Os interessados deverão contactar: 

Marina Faustino | 964725174| marina.faustino2013@gmail.com

OFERTA DE ESTÁGIO

PIMKIE

VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 
Pretendemos acolher novos estagiários, nomeadamente alunos com cursos ligados à área de comércio

e com vontade de aprender e integrar no mercado de trabalho. Damos formação a todos os nossos

colaboradores, nas seguintes áreas:

- atendimento  (fases de atendimento, forma de abordagem, técnicas de venda, comunicação, aptidões 

a desenvolver, etc.);

- merchandising  (implantações, regras, dinâmicas);

- montras  e manequins (regras);

- reposição;

- dobragens;

- organização de loja;

- organização de promoções;

- armazém;

- receção mercadoria, entre outros.

Local onde se irá realizar a formação em

contexto de trabalho:
Centro Comercial Colombo



Os interessados deverão contactar: 

Daniela Leite| 213199400| curriculos@animadomus.pt

WebSite: http://www.animadomus.pt OFERTA DE ESTÁGIO

AnimaDomus
A AnimaDomus é uma empresa pioneira na criação de uma Rede de Prestadores de 

Cuidados de Saúde Animal, permitindo o acesso a serviços clínicos, aliados a um vasto leque

de produtos e serviços não-clínicos essenciais ao bem-estar animal.

Procuramos estagiários capazes de desempenhar as funções abaixo mencionadas e que

correspondam ao seguinte perfil:

Perfil:

- sólidos conhecimentos de Microsoft Office;

- capacidade de comunicação e interactividade;

- capacidade para trabalhar em equipa;

- facilidade e disponibilidade de aprendizagem;

- responsável, organizado e dinâmico.

Funcões a desempenhar:

- participação na investigação e 

desenvolvimento de novos prestadores;

- contacto com possiveis prestadores;

- colaboração na análise de crescimento da 

rede;

- dinamização de modelos;

- contacto com segurados ou possiveis

segurados.

mailto:curriculos@animadomus.pt
http://www.animadomus.pt/


A TUTTIREV EDITORIAL.COM. oferece vagas para estagiários na área de vitrinismo | design

de loja.

Local onde se irá realizar a formação em contexto de trabalho: zona industrial norte, rua e nº

68 - Venda do Pinheiro.

Os interessados deverão contactar: 

António do Nascimento – 21 966 68 80 

adonascimento@tuttireveditorial.com
OFERTA DE ESTÁGIO

TUTTIREV EDITORIAL.COM



Breve descrição das atividades a realizar pelo aluno e/ou curso(s) abrangido(s) 

– Exercer as funções de venda de mercadorias;

– embalagem do produto e tudo necessário para a sua entrega ao cliente;

– reposição de produtos – arrumação no espaço de venda, expondo e repondo os produtos / 

informação mantendo as condições ambientais adequadas, de acordo com critérios pré-

estabelecidos;

– proceder à armazenagem no estabelecimento comercial;

– acolher os clientes, diagnosticando as suas necessidades, indicando a localização dos 

produtos / serviços comercializados no ponto de venda, apresente os mesmos tendo em conta 

as suas características, condições de venda e serviços Pós-venda. 

Os interessados deverão contactar através do email: 

fernando.carvalhal@naturaselection.com.pt e colocar no assunto, “Solicitação 

de Estágio Profissional da Escola Comercio de Lisboa
OFERTA DE ESTÁGIO

Natura Invicta 

*Estamos abertos a estágios

profissionais de nível IV, de

equivalência ao 12º ano.

mailto:fernando.carvalhal@naturaselection.com.pt


O Arrábida Resort & Golf Academy **** é um aldeamento turístico que fica

situado na Quinta do Anjo, entre Palmela e Azeitão, que dispõe de vários

serviços nomeadamente aparthotel, restaurante, bar e campo de golfe.

Neste momento estamos a admitir estagiários para Empregado de Mesa/Bar.

Os interessados deverão contactar: 

Restaurante Moscatello

Av. José Maria Eça de Queiróz, 2950-580 PALMELA

TLF: 210442600

EMAIL: restaurante@phr.pt OFERTA DE ESTÁGIO

Arrábida Resort & Golf Academy 

*Este estágio, só será autorizado

para alunos residentes na zona de 

Palmela/Azeitão

mailto:restaurante@phr.pt


Breve descrição das atividades a realizar pelo aluno

Os interessados deverão contactar: 

Carla Marques | 308 805 070 | cleitao@bricodepot.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

LOJA BRICO DEPÔT LOURES

I

Integrados na equipa de loja terão uma função bastante polivalente, tarefas como a

venda assistida ao cliente, a reposição de stock, a definição de layouts de loja,

merchandising de loja, entre outros.

mailto:cleitao@bricodepot.pt


Estágio Curricular para o curso de Técnico de Informática – Instalação 

e Gestão de Redes:

– conhecimentos de projeto e implementação de redes Ethernet cabo e wireless e 

respetivas parametrizações;

– instalação de sistema operativo e software em computadores e POS;

– conhecimentos de LINUX e SQL;

– espirito empreendedor e capacidade de trabalho bem como facilidade em 

apreender novas técnicas e tecnologias;

– capacidade de lidar com clientes e suporte técnico de parceiros;

– conhecimentos sobre implementação e gestão de tickets.

A formação em contexto de trabalho irá ter lugar em Lisboa. Nos escritórios em Alcântara, 

e clientes no concelho de Lisboa.

•

.

Os interessados deverão contactar: 

Miguel Leitão – 969508300 – miguel.leitao@cs4b.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

mailto:miguel.leitao@cs4b.pt


Venda de produtos de cosmética ao público e a Cabeleireiros.

Principais atividades :

• atender clientes;

• contagem de produtos;

• reposição de stock;

• receção de encomendas.

O horário é das 9h as 13h e das 15h as 19 h.

Local: Praça Norte Mercado da Encarnação Loja 7 - 1800-134 Lisboa

.

Os interessados deverão contactar: 

José Augusto– 218538912

josenewcosme@gmail.com
OFERTA DE ESTÁGIO

Newcosme

mailto:josenewcosme@gmail.com


Somos um grupo empresarial com sede em Lisboa, dedicado à

organização nacional, internacional de eventos e atividades conexas, do

qual se destaca o ``SISAB Portugal´´ Salão Internacional do Sector

Alimentar e Bebidas.

Estamos disponíveis para acolher estagiários na área de informática,

vendas e marketing.

.

Os interessados deverão contactar: 

Eduardo Fernandes– 21 0347229 - 91 3939022| 

eduardo.fernades@mundiventos.org
OFERTA DE ESTÁGIO



A Torre de Jogos é uma empresa portuguesa especializada em jogos de

tabuleiro e de vida real (LARP). Dedicamos toda a nossa criatividade a

desenvolver jogos com temáticas originais e de elevada qualidade. Estas

são as características que estão associadas à nossa marca.

Estamos de momento à procura de um estagiário para a

área comercial /vendas.

Os interessados deverão contactar: 

joana@torredejogos.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

TORRE DE JOGOS

mailto:joana@torredejogos.pt


A DOISBR – Serviços Tecnológicos Profissionais é uma empresa dedicada

às Tecnologias e Informática e situa-se no Prior Velho. Estamos recetivos a

aceitar estagiários curriculares da área de tecnologias, receção e/ou

secretariado e marketing de forma a que possam desenvolver as

competências profissionais nas áreas em que se formaram.

Os interessados deverão contactar: 

Tânia Leal– 21 9491720 - 96 1346030| tanialeal@doisbr.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

DOISBR

mailto:marta.oliveira.ascensao-21419l@adv.oa.pt


Restaurante Martínez by Lx Grill

Av. Paris, nº 4 B – Areeiro 

Os interessados deverão contactar: 

Marta Ascensão– 96 022 27 38 | marta.oliveira.ascensao-21419l@adv.oa.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

Empregados de mesa/bar 

e ajudantes de cozinha

mailto:marta.oliveira.ascensao-21419l@adv.oa.pt


Silva & Feijóo, Lda (Fundada em 1919)

Lojas

• Rua dos Bacalhoeiros 117-119 (Perto Casa dos Bicos)

• Rua de São Nicolau 50 (Meio da Baixa)

• Rua Bartolomeu de Gusmão 4 (Perto do Castelo)

Os interessados deverão contactar: 

Mónica Oliveira Abílio– 21 712 51 80| monica.abilio@catedraldacerveja.com

OFERTA DE ESTÁGIO

Silva & Feijóo

mailto:monica.abilio@catedraldacerveja.com


O Estoril Beach House, é uma unidade de alojamento que abriu as suas portas há mais de

um ano no Estoril. As características deste espaço, permite também organizar inúmeras

atividades turísticas e oferecer uma programação semanal “in loco” para os hóspedes, como

também dinamizar eventos culturais abertos ao público no geral como exposições,

showrooms, concertos, etc.

O Estoril Beach House oferece estágios para os alunos de Marketing e Organização 

de Eventos

Os interessados deverão contactar: 

Francisca Sequeira– 918 450 221| geral@estorilbeachouse.com

OFERTA DE ESTÁGIO

Estoril Beach House

mailto:geral@estorilbeachouse.com


• Ramo: Edição e Formação

• Local: Lisboa

Os interessados deverão contactar: 

Ana Pequito – 21 003 38 43 | apequito@ife.pt OFERTA DE ESTÁGIO

Grupo IFE

Descrição das atividades:

- Apoio na gestão de sites;

- Apoio na comunicação interna

- Elaboração de press-releases

- Apoio na gestão de ações de marketing direto
- Gestão de parcerias

mailto:apequito@ife.pt


• Ramo: Mediação Imobiliária

• Local: Centro Comercial Strada, Loja 1140A | 2675-626 Odivelas

Os interessados deverão contactar: 

Inês Marques - 91 680 41 89 | ines.marques@hall.pt OFERTA DE ESTÁGIO

Hall - Imobiliária

No decorrer da nossa atividade (Mediação Imobiliária), necessitamos de desenvolver um

conjunto de tarefas/ações:

- Ações de Marketing (elaboração de campanhas, segmentação de clientes, elaboração

dos meios de marketing (flyers, revistas, fotos, vídeos, etc.)

- Prospeção de clientes

- Gestão de Clientes (compradores e vendedores)

- Acompanhamento de clientes

- Fotorreportagem
- Estudos de Mercado

mailto:ines.marques@hall.pt


• Empresa no ramo de atividade: Transportes;

• Local do estágio: S. João da Talha;

• Interesse em receber estagiários das áreas:

– Informática

– Comércio/Marketing (serviço de apoio ao cliente)

Os interessados deverão contactar: 

Filipa Aleixo | Telefone: 707 501 010 | E-mail: rh.lisboa@seur.net

OFERTA DE ESTÁGIO

Seur

mailto:rh.lisboa@seur.net
http://www.seur.com/
http://www.seur.com/


• Estágio de atendimento ao cliente numa das 23 lojas da Sephora;

• Algumas lojas possíveis de integrar são: Sephora do Vasco da Gama; Sephora do

Colombo; Sephora do Chiado; Sephora ECI Lisboa; Sephora Loures Shopping;

Sephora Loures Continente;

• Será necessário agendar uma entrevista, como forma de dar a conhecer a empresa e

avaliar a aptidão dos alunos.

Os interessados deverão enviar o CV e comunicar as datas de estágio 

através de: Dra. Sandra Monteiro – Recursos Humanos

smonteiro@sephora.pt
OFERTA DE ESTÁGIO

Sephora

mailto:smonteiro@sephora.pt


Rede de centros de formação implementada em várias localidades do País.

“Tendo em consideração que temos presente um centro nacional de atendimento para

informações e comercialização dos nossos cursos de formação, estamos disponíveis para

acolher estagiários PCT na área de vendas/comércio.”

Local: Escritórios em Lisboa, Parque das Nações.

Os interessados deverão entrar em contacto através:

Pedro Lepierre Tinoco; Tel: 218 967 201

pedro.tinoco@schoolhouse.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

School House

mailto:pedro.tinoco@schoolhouse.pt


Sobre a Empresa:

“Temos um objetivo de venda de Camiões no mercado português de 100

unidades por ano.

•Temos 8 vendedores a nível nacional.

•Os vendedores tem objetivos mensais.

•Disponibilidade de horário.

•No mês passado fomos a segunda melhor marca a nível de vendas.

•Somos uma equipa jovem.”

OFERTA DE ESTÁGIO

DAF

Gestão de Carreira

gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt

mailto:gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt


Empresa gestora de postos de turismo de Lisboa (Lismarketing Comercial – Turismo de

Lisboa)

Perfil na área Comercial e/ou Venda;

Loja de Artesanato diferenciada (Lisbon Shop);

Possibilidade de estagiar também no departamento de Compras e Logística.

Para mais informações consultar o Website: www.askmelisboa.com e/ou o 

Facebook: https://www.facebook.com/AskMeLisboa

OFERTA DE ESTÁGIO

Ask Me Lisboa

Rua do Arsenal, 15 - Lisboa

Tel.: 210 312 804

http://www.askmelisboa.com/
https://www.facebook.com/AskMeLisboa


Nome da empresa: Numismática Notafilia Reinaldo Silva Unipessoal Lda

Ramo de atividade: Café Alfarrabista e Loja Gourmet

Local: Rua da Madalena nº 89, 1100-319 Lisboa

Breve descrição das atividades:

No gourmet: Atendimento ao público, gestão de stocks, elaboração de montras, é essencial

falar inglês

Café: atendimento ao público, gestão e limpeza do espaço de trabalho, venda de livros,

serviço às mesas.

Os interessados deverão entrar em contacto através:

Cátia Silva - catia@nnd.com.pt

Tel.: 912226137; 218875113  OFERTA DE ESTÁGIO

NND
Café Alfarrabista e Loja Gourmet

mailto:catia@nnd.com.pt


Nome da empresa: Reciclinfor – Reciclagem Informática e Servitek – Informática Low Cost

Ramo de atividade: Reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos; e comercialização de

equipamentos informáticos recondicionados.

Local: Lisboa – Avenida Duque de Loulé, n.º 47, 5º Dto.

Breve descrição das atividades: Estágio em departamento comercial e marketing das duas

empresas; - Tarefas administrativas em diversas áreas; Contato telefónico (vertente comercial); Gerir

e acompanhar carteira de Clientes; Gestão de sites (conteúdos); Gestão Redes Sociais; Marketing

Online (Google Adwords e Analytics); Implementação de novas campanhas publicitárias; Criação de

material publicitário; Ideias estratégicas

Os interessados deverão entrar em contacto através:

Ana Coelho - anacoelho@reciclinfor.com

914819136; 217818470; 249817363

Website: www.reciclinfor.com e www.servitek.pt OFERTA DE ESTÁGIO

Reciclinfor

http://www.reciclinfor.com/
http://www.servitek.pt/


Boutique dos Cafés (M/F)

OFERTA DE EMPREGO

Os interessados deverão contactar Dr. Rui Simões Tel: 939019566 

Oferta:

Alunos interessados em realizar um estagio n' "a Boutique dos Cafés" 

da Sustentável Querer Lda.

(Possibilidade ingresso, em Part-time, após concluir o estágio)

Sustentável Querer, Lda. 



O projeto Inspiring Future realiza eventos de orientação vocacional em escolas secundárias entre Leiria e Setúbal

com grande incidência na Grande Lisboa.

O ano letivo anterior realizámos o nosso evento em 50 escolas secundárias. Este ano vamos atingir 80 eventos!!!

Por essa razão estamos a recrutar voluntários/estagiários que queiram participar na organização destes eventos,

desde a preparação até à responsabilidade por toda a logística e ser relações públicas de todas as entidades

envolvidas no dia.

O que esperamos de ti?

- Disponibilidade durante as manhãs (8h-13:30h);

- Dinamismo, espírito de equipa e facilidade de comunicação;

O que nós garantimos?

- Integração numa equipa jovem e empreendedora;

- Oportunidade de conhecer uma rede de contactos alargada;

- Transporte para as escolas.

Os interessados deverão entrar em contacto através de: 

filipa@inspiringfuture.pt
OFERTA DE ESTÁGIO

Inspiring Future

mailto:filipa@inspiringfuture.pt


• Estágio Restauração|Restaurante-Bar

OFERTA DE ESTÁGIO

Sheraton

Gestão de Carreira

gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt

mailto:gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt


O Restaurante Cantina do Chiado, da empresa Abade do Chiado Lda.,

enquadra os roteiros de gastronomia/restauração da zona de Lisboa,

Chiado.

Local: Calçada Nova de São Francisco, 2, 1200-288 Lisboa

Os interessados deverão enviar o C.V. para: geral@cantinadochiado.pt

Website: www.cantinadochiado.pt
OFERTA DE ESTÁGIO

Cantina do Chiado

mailto:geral@cantinadochiado.pt
http://www.cantinadochiado.pt/


Abraito Luxury

Nome da empresa: Abraito Luxury, Lda.

Ramo de atividade: Calçado

Local: Rua da Madalena, n.º 68 / 70, 1100-321 Lisboa

Breve descrição das atividades: Atividades comerciais, processo de venda e

acompanhamento pós-venda; gestão e manutenção de loja; operar faturação e controlo

de caixa; tratamento e inserção no programa de gestão de stocks das reposições;

preparação e controlo de envios para estrangeiro.

Rui Monteiro: rui.monteiro@abraito.com |  939810123

Diogo Caiado: diogo.caiado@abraito.com |  914312464

OFERTA DE ESTÁGIO

mailto:rui.monteiro@abraito.com
mailto:diogo.caiado@abraito.com


GRUPO BRODHEIM

Os alunos interessados em estagiar nesta empresa (apenas lojas Timberland),

deverão enviar um e-mail para o Departamento de Gestão de Carreira da escola com

C.V., carta de apresentação, mencionando empresa, curso e ano.

Gestão de Carreira

gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt

OFERTA DE ESTÁGIO



Estágio Curricular (M/F)

OFERTA DE EMPREGO

O Campo Aventura Júnior Resort – sedeado em Óbidos, e o Alpine Summer Camp,

sedeado em Kandersteg – Suíça, abrem vagas de candidatura para a realização de

estágios curriculares na área de Animação-Sócio-Cultural e Animação- Socio-

Educativa, Turismo (Animação Turística/Turismo e Ambiente, Gestão Turística),

Desporto, Hotelaria (Cozinha e Restauração), Engenharia. Alimentar, Comunicação,

Design...

“Procuramos gente dinâmica, com vontade de aprender, empreendedora e com

espírito de equipa. Garantimos uma experiência única e enriquecedora, quer pelo

contacto com as crianças, acompanhamento e dinamização de atividades, como pelo

contacto com os professores, pais e colegas de equipa.“

Deverão enviar para: geral@campoaventura.pt ou Fax: 262 968 853

com indicando a altura pretendida para a realização do estágio.

As candidaturas decorrem entre o período de 15 de Setembro a 31

de Dezembro de 2014.

mailto:geral@campoaventura.pt


FNAC

• Serviço ao Cliente 

• Serviço Pós-Venda

Cláudia Rosário

Responsável R.H.  Fnac Colombo

claudia.rosario@fnac.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

COLOMBO



THINKING TOGETHER 

Objetivos Gerais:

• detetar as necessidades do cliente com o objetivo de efetuar uma venda;

• promover o seu produto demonstrando benefícios diferentes da concorrência;

• demonstrar o mecanismo de ação do produto, a fim de aumentar a confiança do cliente;

• prestar serviços aos seus clientes, orientando-os na venda e auxiliando-os no pós-venda;

• sugerir promoções, merchandising ou campanhas que atinjam os consumidores dos seus 

produtos na loja. 

Sofia Barros 

sofiabarros.lvl@mail.telepac.pt

Tel. 218689373/965397613

OFERTA DE ESTÁGIO



Gestão de Carreira

gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

C&A

Os alunos interessados em estagiar nesta empresa, deverão enviar um e-mail para o

Departamento de Gestão de Carreira da escola com C.V., carta de apresentação,

mencionando empresa, curso e ano.



Gestão de Carreira

gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

EL CORTE INGLÉS

Os alunos interessados em estagiar nesta empresa, deverão enviar um e-mail para o

Departamento de Gestão de Carreira da escola com C.V., carta de apresentação,

mencionando empresa, curso e ano.



Gestão de Carreira

gestao.carreira@escolacomerciolisboa.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

PINGO DOCE

Os alunos interessados em estagiar nesta empresa, deverão enviar um e-mail para o

Departamento de Gestão de Carreira da escola com C.V., carta de apresentação,

mencionando empresa, curso e ano.



Store Adress Schedule Job Title Name Store phone 
number/fax

Store 
Manager 
Mobile

E-MAILS

SPCS adidas-

Benfica 

Estádio da 

Luz

Estádio da Luz

Av. General Norton de 

Matos, 1500-313 Lisboa

2ª a 

Domingo 

10.00 -

23.00

Gerente de 

Loja

Nuno  Amaral 961221711

217151380

961221711 pt_adidas_spvs_li

sboa_loja@adidas

.com

nuno.amaral@adi

das.com

SHCS 

Colombo

Centro Comercial Colombo, 

Loja 2.001/02  Av. Lusíada

1500-392 Lisboa

2ª a 

Domingo 

10.00 -

24.00

Gerente de Loja 

Assit. Gerente

Marco Alves

Miguel Serra

T. 217 164 784

F. 217 164 784

966982246 SOCSLisbonColom

bo@adidas.com

marco.alves@adid

as.com

SPCS adidas-

Benfica

Regedor 

Lisboa

Rua das Portas de Santo 

Antão,55 

1100-268 Lisboa

2ª a 6ª

10.00-19.00

Assit. Gerente

Sales Assit.

Filipe Popntes

Tânia Crespo

T. 213 431 947

F. 213 225 287

927704225 pt_adidas_spvs_lis

boa@adidas.com

** (Em Julho/Agosto e Novembro/Dezembro: 10.00-24.00) Exc.  6ª feiras , sábados e vesp. Fer. 10.00-24.00

mailto:pt_adidas_spvs_lisboa_loja@adidas.com
mailto:SOCSLisbonColombo@adidas.com
mailto:pt_adidas_spvs_lisboa@adidas.com


Store Adress Schedule Job Title Name Store phone 
number/fax

Store 
Manager 
Mobile

E-MAILS

Rockport 

Vasco da 

Gama

Centro Comercial Vasco da 

Gama

Loja Rockport Nº 0.127

Av. D. João II, Lote 1.05.02 

1990-094 Lisboa

2ª a 

Domingo 

10.00 - 24.00

Gerente de Loja 

Assit. Gerente

Paulo Silva

Íuri Marques

917358315 Paulo.Silva@rockpo

rt.com

Rockport 

Colombo

Centro Comercial 

Colombo, Loja 2.102

Av. Lusíada 

1500-392 Lisboa

2ª a 

Domingo 

10.00 - 24.00

Gerente de Loja 

Assit. Gerente

Paulo Silva

Paula Bento

T. 217 168 035

F. 217 168 035

917358315 rockport.colombo@r

ockport.com

Paulo.Silva@rockpo

rt.com

** (Em Julho/Agosto e Novembro/Dezembro: 10.00-24.00) Exc.  6ª feiras , sábados e vesp. Fer. 10.00-24.00

mailto:Paulo.Silva@rockport.com
mailto:rockport.colombo@rockport.com


Mário  Pinheiro

mariopinheiro@cgcem.com

www.cgcem.com

OFERTA DE ESTÁGIO

CGCEM 

Consultadoria Marketing

A empresa opera em três áreas distintas:

• consultadoria – em gestão comercial , eventos e marketing;

• organização de eventos – temos 5 eventos próprios, que realizamos em outubro,

novembro, janeiro e fevereiro;

• portal na internet – negócio com maior crescimento na empresa.

Já contamos com 200 espaços on-line.



Luís Pereira 

luis.pereira@turnaround.com.pt

Tel. 214 121 370

www.turnaround.com.pt
OFERTA DE ESTÁGIO

TURNAROUND

Consulting

Somos uma empresa de consultadoria e pretendemos estagiários para as seguintes

funções:

• técnico de contabilidade;

• técnico de compras.



mail@ofproducoes.com

Tel. 913227293 / 927269969 

www.ofproducoes.com

OFERTA DE ESTÁGIO

THEOFPROD 

Associação Juvenil

A THEOFPROD é uma associação juvenil, que tem como fim dinamizar a presença

de todas as faixas etárias na sociedade, promovendo quaisquer ações que permitam

estabelecer e consolidar laços de solidariedade e mútua colaboração entre os

membros, garantindo uma oferta cultural, e ocupação dos tempos livres de uma forma

criativa.



Humberto Reduto

carreira@reilar.pt

Tel. 219441155 /  933300000

OFERTA DE ESTÁGIO

IMOBILIÁRIA

Descrição das tarefas: 

• atendimento ao público; 

• qualificação comercial e financeira do cliente; 

• apresentação de soluções imobiliárias;

• fecho do negócio;

• estudos de mercado do lado da procura;

• controlo e qualidade do atendimento;

• inquéritos de satisfação;

• análise e criação de ferramentas de marketing;

• análise e criação de novas soluções para a divulgação nas lojas e on-line. 



Susana Antunes

Coordenadora de Marketing & Comunicação

susana.antunes@sorisa.pt

Te. 210334300
OFERTA DE ESTÁGIO

SORISA

Locais de estágio:

- Prior Velho (Sede);

- loja de Lisboa (frente ao El Corte Inglés).



Mª José Vitorino

Gestora de Recrutamento e Formação Profissional

maria.vitorino@lfp.pt

Te. 218525300

www.lfp.pt
OFERTA DE ESTÁGIO

TURNAROUND

Consulting

Os candidatos deverão possuir conhecimentos:

• inglês (fala e compreensão);

• informática (essencialmente Excel);

• componente administrativa.



Sofia Branco

Departamento Recursos Humanos

sofiabranco@vivamais.com

Tel. 210317300

www.vivamais.com
OFERTA DE ESTÁGIO

GRUPO

VIVA MAIS

Objetivos:

• venda dos serviços da empresa;

• prospeção de mercado;

• gestão de clientes.



Nelson Machado

Dep. Recursos Humanos

nelson.machado@masalgueiro.pt

Tel. 227335200

www.masalgueiro.pt
OFERTA DE ESTÁGIO

Lojas Superdecor

Soraya (Baixa de Lisboa)

Descrição de tarefas:

• arrumação de loja e exposição de produtos;

• etiquetagem dos produtos;

• apoio no atendimento ao cliente;

• apoio administrativo.



Vanessa Mendes 

vmendes@totalfun.pt

Tel. 239705340/ 911729648

OFERTA DE ESTÁGIO

Oferece estágio



Renato Mota

Tel. 219349651

OFERTA DE ESTÁGIO

Os interessados, deverão dirigir-se diretamente à loja, acompanhados do CV com foto, 

plano e duração de estágio e área pretendida.

Arroja - Odivelas



Cátia Dinis

recrutamento.portugal@pt.henkel.com

carmen.neves@henkel.com

Tel. 912035555
OFERTA DE ESTÁGIO

Requisitos:

 excelentes conhecimentos de informática: Excel, PowerPoint e Word;

 excelentes conhecimentos de inglês.

 carta de condução (obrigatório).

*Serão valorizados os estágios de verão, experiências profissionais em part-time e 

experiências de internacionalização.



Carla Madeira

carla.madeira@gtbc.pt

Tel. 2179219029

OFERTA DE ESTÁGIO

Objetivos:

 alterações ao nível da imagem corporativa e ajudar com algumas iniciativas 

estratégicas, nomeadamente:

• alterações ao site;

• criação de interface em redes sociais;

• alteração de Apresentação Corporativa / Catálogo de formação;

• ações estratégicas pontuais: Workshops, Newsletters, etc.



Patrícia Rodrigues

bobadela@vivafit.pt

Tel. 219942426 / 913795267

OFERTA DE ESTÁGIO

Requisitos:

 profissional com ambição de crescimento profissional;

 proativa;

 boa capacidade de comunicação e iniciativa;

 capacidade de resistência e persistência na prossecução de objetivos comerciais;

 gosto pela área comercial.

Bobadela

Só para 
raparigas



Rui Ramalhete

rramalhete@praxisd.com

Tel. 218594122

www.praxisd.com
OFERTA DE ESTÁGIO

Recrutamento para apoio à Organização de Eventos

 Promotores;

 hospedeiras;

 animador(as) socioculturais;

 monitores(as);

 árbitros de futebol.



Cláudia Raposo

tejo@gardenia.com.pt

Tel. 934519156 / 961225943

OFERTA DE ESTÁGIO

Funções:

 atendimento ao público;

 receção do cliente;

 acompanhamento do cliente;

 fidelização do cliente;

 execução de montras;

 reposição de artigos;

 aplicar novas ideias no site da Gardenia ou Facebook.



Patrícia Protásio

marketing@ipiageteditora.com

OFERTA DE ESTÁGIO

Perfil do candidato:

 bons utilizadores de TI;

 responsáveis;

 capacidade de comunicação e de trabalho em equipa; 

 criatividade, autonomia e dinamismo;

 flexibilidade e facilidade de adaptação a novas tarefas.

O local de estágio será na Divisão Editorial do Instituto Piaget, em Chelas.



Manuela Barra

manuelabarra1@hotmail.com

Tel. 918038452

OFERTA DE ESTÁGIO

Empresa de fabricação de móveis e estofos, executa trabalhos de decoração e projetos de

interiores.

Local de Estágio: Cruz Quebrada (perto do Estádio Nacional – Faculdade Motricidade

Humana)

MOBILOC

DECORAÇÃO



Elisabete Carvalho

cursos@mkf.pt

Tel. 910745454

OFERTA DE ESTÁGIO

Oferece estágio



Pedro Oliveira

Tel. 914735125

OFERTA DE ESTÁGIO

Preferencialmente rapazes

Local de estágio:

Loja 1: Rua de São Nicolau, n.º 1 – 1100-547 Lisboa

Loja 2: Av. Barbosa Du Bocage, n.º 46 – 1000-072 Lisboa



Sónia Isabel Almeida

geral@tophospedeiras.com

Tel. 218 057 401 / 939 952 553

www.tophospedeiras.com | https://www.facebook.com/tophospedeiras

OFERTA DE ESTÁGIO

Oferece estágio



Fernando Martins - fernando.martins@lidl.pt

Cristina Clemente - cristina.clemente@lidl.pt

Tel. 219249337 Ext. 337

OFERTA DE ESTÁGIO

Estágio de Chefia de Secção e Vendedores. 



Jorge Lopes

jose.lopes@rumos.pt

Tel. 217824165

OFERTA DE ESTÁGIO

Oferece estágio



Luciana Almeida

luciana.almeida@expandtelecom.com

OFERTA DE ESTÁGIO

Oferece estágio



Pedro Barros

pedro.barros@tips4y.pt

OFERTA DE ESTÁGIO

Oferece estágio



Rita Gonçalves Paulo

rita.paulo@parceiros.tranquilidade.pt

Tel. 962649720

OFERTA DE ESTÁGIO

Oferece estágio



Cláudia Rocha

claudia.rocha@claires.eu

Tel. 913928302 / 911333160

OFERTA DE ESTÁGIO



Cruzatarget, Lda.

Av. Almirante Reis, 235C

1000-051 Lisboa
Ludgero Feijão - 919 048 477 OFERTA DE ESTÁGIO

A Cruzatarget é detentora de 2 marcas registadas, a My Glamour Nails e a BR.

A My Glamour Nails é uma escola de formação de unhas de gel e estética, e comercializa 

produtos dentro da sua área de atuação.

A BR comercializa, via telefone, produtos químicos.

O que pretendemos a nível de estágios é a criação de bases de dados com alertas das últimas 

compras, aniversários ou outros para cada cliente.

A nível de marketing é a dinamização de todo o marketing da empresa pela internet,

trabalhando ou não em conjunto com a parte da informática.

A empresa já tem sites e facebook, no entanto é necessário novas ideias para os dinamizar.

Cruzatarget



Av. Guerra Junqueiro 4A

1000-167 Lisboa

Portugal

Tel. 218 485 198

Rita Ferreira - 962302731
OFERTA DE ESTÁGIO

Estamos  disponíveis  para receber os  alunos da Escola de Comércio de Lisboa, em fase de 

estágio que queiram durante algum tempo passar pela nossa mercearia e experimentar uma 

realidade muito própria.

Sugiro que vejam a nossa página de facebook -www.facebook.com/MerceariaCriativa - sempre 

muito dinâmica, e onde encontrarão toda a informação sobre o que fazemos.

A nossa mercearia, para além da componente de charcutaria e mercearia propriamente dita de 

produtos exclusivamente portugueses, tem uma parte de adega e de petiscos, servidos 

também na esplanada que têm feito sucesso.



R. Abranches Ferrão, nº 4 C -1600-001 Lisboa 

Patrícia Sobral

patricia.flashdimilano@gmail.com

Tel. 961735031 /217262652 OFERTA DE ESTÁGIO

Flash Di Milano II

Sapatarias, Lda.

Breve descrição das atividades a realizar pelo estagiário/cursos abrangidos:

 Elaboração de montras (Técnico de Vitrinismo - Design de Loja)

 Estratégias de Vendas (Técnico de Marketing e Técnico de Comércio)



Andreia Massano

chiado@accessorizeportugal.com

Tel.910365685

OFERTA DE ESTÁGIO

MTKM, S.A. (Acessorize)

Breve descrição das atividades a realizar pelo estagiário/cursos abrangidos:

 solicitação e atendimento ao cliente, exposição e reposição dos artigos, elaboração de 

montras.

Local de estágio: Chiado - Rua do Carmo, 92    1200-094 Lisboa

Horário da loja : 10h/20h.



Nuno Paulino

Tel.965697778

OFERTA DE ESTÁGIO

Artelier?
Centro de criação da plataforma das artes de rua

Breve descrição das atividades a realizar pelo estagiário/cursos abrangidos:

contacto com os clientes para implementação de estratégias de marketing de proximidade e

plano de envolvimento comunitário. Abordagem comercial por mailling e phone-acting (só

tempo parcial e reduzido do estágio). Produção de Eventos ou pré produção (inclui

participação na gestão e planeamento).

Local onde se irá realizar a formação em contexto de trabalho:

Santa Iria da Azoia (Sacavém)



OFERTA DE ESTÁGIO

Descrição das atividades

Curso de aprendizagem- Técnico Comercial

O estagiário terá formação pertinente para realização de atividades de técnico comercial no âmbito da certificação dos 

sistemas de gestão. Haverá contato direto com clientes da empresa, bem como com possíveis novos clientes. Neste

estágio o principal objetivo será desenvolver competências na propeção de novos clientes e fazer a gestão de clientes

já existentes. É essencial ter uma boa comunicação no geral, boa fluência em português e inglês, facilidade em

trabalhar em grupo, responsável, criativo, inovador, competências a nível informático.

Técnico de Informática de Gestão

Pretende-se que a pessoa desenvolva as suas competências e aprendizagem no ramo da informática de gestão

dando apoio ao departamento informático e de marketing da empresa. Desenvolver a gestão de base de dados da 

empresa, bem como de outras necessidades a nível tecnológico.

Para cursos profissionais de Marketing

Pretende-se uma pessoa criativa e inovadora, com conhecimentos na área informática e design gráfico. O principal 

objetivo do estágio é dar a oportunidade de gerir a imagem da empresa a nível de mercado nacional.

Mafalda Pereira

mafalda.pereira@qecpt.pt

Tel.: 21 432 83 77



Rua dos Cavaleiros, nº 65 – Martim Moniz

Tel: 218860760/ 929239519

OFERTA DE ESTÁGIO

Oferece estágio

Técnico de Vendas
BILGIS KANJI



Miguel Trigo

Av. Fontes Pereira de Melo 3-8ºDtº

1050-115 Lisboa 

Tel: 210410100 / 939916052 OFERTA DE ESTÁGIO

Oferta de estágios - agência de comunicação 

(up partner - retalho e digital)



João Antunes

Tel: 917 684 337

joao.antunes@myindoor.com  joao.antunes@escolaverde.com

OFERTA DE ESTÁGIO

O Grupo MyIndoor & Escola Verde presta serviços de consultoria no 

âmbito de Gestão Desportiva, desenvolve a Organização de Eventos 

Desportivos e presta serviços operacionais em Gestão de Instalações 

Desportivas.

Estágio Curricular



Susana Tomé

stome@storinfor.com

OFERTA DE ESTÁGIO

Oferece estágio

Curso de nível IV e Curso de Aprendizagem



geral@campoaventura.pt

Tel. 262 968 870 / 919 352 998
OFERTA DE ESTÁGIO

Em mais um ano letivo, o Campo Aventura e o Alpine Summer Camp abrem vagas de candidatura para a realização de estágios

curriculares na área de animação, turismo, desporto, hotelaria, engenharia alimentar, entre outros.

Para realizar um estágio é necessário passar pelo processo de seleção marcando entrevista através: geral@campoaventura.pt ou

262968870/ 919352998.

A entrevista deverá ser marcada também com o respetivo orientador (da escola) para que possa estar também presente na entrevista

a realizar no Campo Aventura.

Nesta reunião, o estagiário tomará conhecimento da filosofia de trabalho, respetivos compromissos, objetivos e plano de estágio,

podendo ainda esclarecer todas as questões antes do início do seu estágio.

Os estágios iniciam-se no dia 1, 15 ou 30 de cada mês.

No dia da entrevista deverá trazer:

• curriculum vitae atualizado;

• 2 fotografias tipo passe;

• registo criminal atualizado;

• declaração médica.

A empresa Campo Aventura fará uma formação gratuita a todos os estagiários que tenham sido selecionados para realizar o seu

estágio, de forma a estarem habilitados quando iniciarem o seu estágio na empresa.



Maria Augusta

Technology Turnkey Solutions, S.A.

Tel.: 93 420 61 31 OFERTA DE ESTÁGIO

Oferece estágio



Hugo Domingues

Remax Telheiras

Tel.: 217 121 920

E-mail: hdomingues@remax.pt

http://www.remax.pt/telheiras OFERTA DE ESTÁGIO

.

Oferece estágio



Francisco Tomás

Tel. 916 940 971
OFERTA DE ESTÁGIO

A Fábrica Sant’Anna, fundada em 1741, dedica-se à produção artesanal de azulejos e faianças tradicionais

Portuguesas. Possuímos diversas lojas em Lisboa as quais trabalham maioritariamente com clientes estrangeiros

visto que a nossa empresa exporta cerca de 85% do seu volume anual de negócios. Neste momentos estamos a

oferecer estágios na área comercial.

Estágios na área comercial



Luís Quartin

CEO / HR Consultant at FISH Consultores

recrutamento@fishconsultores.pt

Somos uma empresa de recrutamento que dispõe, de vagas para estágios curriculares na área

comercial.

OFERTA DE ESTÁGIO



Diana Gonçalves 

Tel.: 92 741 13 12

DGONCALVES@fr.mccormick.com

Oferece estágio

OFERTA DE ESTÁGIO



Cláudia Réquio

Diretora Agência

Tel.: 217 268 065

claudiarequio@decisoesesolucoes.com

Somos uma  empresa de consultoria financeira, mediação de seguros, mediação imobiliária e mediação 

de obras. 

Oferecemos estágio para desempenho das seguintes funções:

• gestão de clientes e processos de seguros e de consultoria financeira;

• prospeção e angariação de novos clientes;

• gestão de clientes e processos imobiliários;

• prospeção e angariação de novos clientes e imóveis.

OFERTA DE ESTÁGIO



Sofia Alvôco

Tel.: 913 880 112

Sofia.alvoco@reditus.pt

·

Oferece estágio para a área de informática

OFERTA DE ESTÁGIO



Rui Silva  - rui.silva@r2seguros.pt

Rosa Nobre - rosa.nobre@r2seguros.pt

Avenida do Colégio Militar, 26ª – ao lado do Colombo

Tel.: 217 160 686

www.r2seguros.pt

Breve descrição das atividades a realizar pelo aluno(a)

• Tarefas comerciais – atendimento ao cliente loja, visita a clientes empresa, realização e

cotações, apresentação das mesmas;

• tarefas administrativas do dia-dia da empresa, conciliação bancária, lançamento de dados

no sistema informático, resposta a e-mails, digitalização, elaboração de faturas e prestações

de contas, atualização do site empresa, facebook, realização de campanha de marketing na

zona onde estamos inseridos, Benfica.

OFERTA DE ESTÁGIO


