DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

Ensino Superior

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

Proporcionar aos estagiários o contacto
Esquadrilha
com o mundo laboral e a oportunidade
Subsuperfície
de aplicação prática e consolidação de
Alfeite-Almada
conhecimentos técnicos.

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

Aluno(a) da Licenciatura em Engenharia e técnicas
Engenharia Mecânica
afins/Metalurgia e
Metalomecânica

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

Eletromecânica,
Gestão da Manutenção de
Equipamentos e Sistemas
Eletromecânicos,
Enquadramento numa equipa de
Gestão de Projetos e processos
na área da Manutenção

REQUISITOS DE CANDIDATURA

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino
Curriculum Vitae detalhado

POC

OBS
QUANTITATIVOS

Esquadrilha de Subsuperfície, Chefe
Departamento Técnico, Tel. 210 984 648,
ext. 302348, endereço eletrónico:
m1a23782@marinha.pt
/es.ch.dep.tecnico@marinha.pt

1 Estágio

Engenharia e técnicas
afins/Metalurgia e
Metalomecânica

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Acompanhamento de vistorias de
certificação a embarcações,
Especificação dos objetivos
acompanhamento de manutenção do estágio por parte da
auto, de motores marítimos e de instituição de ensino.
meios de combate à poluição.

Capitania do Porto de Ponta Delgada,
Comandante Rito Martins, Tlm 919384251,
endereço eletrónico:
cappdelgada.adjcp@amn.pt

1 Estágio

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
Corpo de Fuzileiros,
Engenharia e técnicas
Aluno(a) da Licenciatura em
respetivas licenciaturas/ áreas de
Base Naval de Lisboa,
afins/Metalurgia e
Engenharia Mecânica
formação, colaborando nas atividades Alfeite-Almada
Metalomecânica
do serviço.

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Projeto de gestão de manutenção Especificação dos objetivos
oficinal (preferencialmente
do estágio por parte da
Mecânica Auto).
instituição de ensino.

Corpo de Fuzileiros - Pólo Alfeite - Tenente
Drago Gonçalves, Tel. 210 918 119, ext.
319519, endereço eletrónico:
ccf.efz.orp@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
Direção de
desenvolvimento de competências
Infraestruturas
técnicas na área do respetivo mestrado.

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Acompanhamento e coordenação
de projetos/ Aplicação de métodos
e técnicas da respetiva área de
especialização/ Acompanhamento
da elaboração de Especificações
Técnicas

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado.

Direção de Infraestruturas - Comandante
Almeida Silva - Tel. 211 903 400, endereço
eletrónico: almeida.silva@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Superior

Direção de Navios,
Proporcionar aos estagiários o
Departamento de
Aluno(a) do Mestrado em
desenvolvimento de competências
Informação Logística Engenharia Mecânica
técnicas na área do respetivo mestrado. Base Naval de Lisboa,
Alfeite - Almada

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Definição e desenvolvimento do
Sistema de Manutenção Planeada
dos equipamentos dos navios da
Marinha, considerando a
fiabilidade dos mesmos,
correlacionada com a informação
existente sobre os modos e taxas
de falhas.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado.

Ensino profissional

Desenvolver competências em contexto real de
trabalho no âmbito das respetivas áreas do curso
colaborando diretamente nas atividades de serviço

Engenharia e técnicas
Instituto Hidrográfico Aluno(a) do Curso Mecânica afins/Construção e reparação
Base Hidrográfica
Auto
de veículos a motor
Seixal

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Diagnostico, repararção de
avarias em motores automóveis,
bem como a respetiva
manutenção.

Curriculum Vitae detalhado

Depósito de Munições
Desenvolver competências em contexto
Engenharia e técnicas
Nato de Lisboa,
real de trabalho no âmbito das
Aluno(a) do Curso Mecânica afins/Construção e reparação
Centro de Armamento
respetivas áreas do curso colaborando
Auto
de veículos a motor
e Munições- Marco do
diretamente nas atividades de serviço
Grilo

1 a 2 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Diagnóstico, reparação de avarias Especificação dos objetivos
em motores automóveis, bem
do estágio por parte da
como a respetiva manutenção.
instituição de ensino.

Ensino Profissional
/Ensino Superior

Ensino Superior

Ensino profissional

Aluno(a) de Curso
Desenvolver competências em contexto
Profissional (nivel 3) ou de
real de trabalho no âmbito das
Capitania do Porto de
Curso Técnico Superior da
respetivas áreas de formação,
Ponta Delgada
área de Mecânica e de
colaborando nas atividades do serviço.
Mecânica Naval (nível 5)

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

Aluno(a) do Mestrado em
Engenharia Mecânica

Engenharia e técnicas
afins/Metalurgia e
Metalomecânica

Engenharia e técnicas
afins/Metalurgia e
Metalomecânica

Direção de Navios
Comandante Monteiro Pires
Tel: 210 901 416, ext. 319416, endereço
eletrónico:
monteiro.pires@marinha.pt

1 Estágio

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

Depósito de Munições Nato de Lisboa,
Comandante Gomes Brás, Tel. 211 593 902,
ext. 304502, endereço eletrónico:
diamantino.gomes.bras@ marinha.pt

1 Estágio

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

Ensino profissional

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
respetivas áreas do curso colaborando
diretamente nas atividades de serviço

Ensino profissional

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo laboral e a oportunidade Departamento
de aplicação prática e consolidação de Marítimo da Madeira
conhecimentos técnicos.

Aluno(a) do Curso
Profissional de Mecânica
(9º/12ª ano escolaridade ou
equivalente)

Engenharia e técnicas
afins/Metalurgia e
Metalomecânica

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o contacto
Esquadrilha
com o mundo laboral e a oportunidade
Subsuperfície
de aplicação prática e consolidação de
Alfeite-Almada
conhecimentos técnicos.

Aluno(a) do Curso
Profissional de Mecânica
(equivalência ao 9º ou 12º
anos de escolaridade)

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
adquiridos no contexto do curso.

Ensino Profissional

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Curriculum Vitae detalhado.
Diagnóstico, reparação de avarias
Especificação dos objetivos
em motores automóveis, bem
do estágio por parte da
como a respetiva manutenção.
instituição de ensino.

Divisão de Estudos e Planeamento da
Direção de Combate à Poluição no Mar,
Tenente Joana Jerónimo,
Tel: 210984041/910089925, endereço
eletrónico: joana.sofia.jeronimo@marinha.pt

1 Estágio

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Enquadramento numa equipa de
manutenção corretiva de 1º
escalão na área dos sistemas
mecânicos.

Departamento Marítimo da Madeira - capitãotenente José Barradas, Tel. 291 104 341,
endereço eletrónico:
depmarmadeira.ch.sat@amn.pt

1 Estágio

Engenharia e técnicas
afins/Metalurgia e
Metalomecânica

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Enquadramento numa equipa de
Especificação dos objetivos
manutenção preventiva e corretiva
do estágio por parte da
em equipamentos e sistemas
instituição de ensino
eletromecânicos
Curriculum Vitae detalhado

Esquadrilha de Subsuperfície, Chefe
Departamento Técnico, Tel. 210 984 648,
ext. 302348, endereço eletrónico:
m1a23782@marinha.pt/es.ch.dep.tecnico@
marinha.pt

2 Estágios

Direção de Faróis Paço de Arcos

Aluno(a) de Curso
Engenharia e técnicas
Profissional na área de
afins/Metalurgia e
Mecânica (9º/12ª ano
Metalomecânica
escolaridade ou equivalente)

4 a 5 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Direção de Faróis, Comandante Santos
Enquadramento numa equipa para Especificação dos objetivos a
Martins, Tel: 211594228, endereço
execução de trabalhos no âmbito fornecer pela instituição de
eletrónico:
de Mecânica automovél
ensino do estagiário.
ricardo.santos.martins@marinha.pt

1 Estágio

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
adquiridos no contexto do curso.

Direção de Faróis Paço de Arcos

Aluno(a) de Curso
Engenharia e técnicas
Profissional na área de
afins/Metalurgia e
Mecânica (9º/12ª ano
Metalomecânica
escolaridade ou equivalente)

4 a 5 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Enquadramento numa equipa para
Direção de Faróis, Comandante Santos
Especificação dos objetivos a
execução de trabalhos no âmbito
Martins, Tel: 211594228, endereço
fornecer pela instituição de
de Mecânica maritima e/ou
eletrónico:
ensino do estagiário.
náutica
ricardo.santos.martins@marinha.pt

1 Estágio

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área da formação.

Escola de Tecnologias
Navais, Base Naval
Aluno(a) do Curso de
de Lisboa, AlfeiteMecatrónica
Almada

Em horário a
Engenharia e técnicas
acordar com a
afins/Electrónica e Automação instituição de
ensino

Desenvolver competências em contexto real de
trabalho no âmbito das respetivas áreas do curso
colaborando diretamente nas atividades de serviço

Instituto Hidrográfico Aluno(a) do Curso de
Base Hidrográfica
Mecatrónica
Seixal

Engenharia e técnicas
afins/Eletrónica e Automação

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área da formação.

Escola de Tecnologias
Aluno(a) do Curso Técnico
Navais, Base Naval
Manutenção de Sistemas
de Lisboa, AlfeiteSolares Térmicos
Almada

Proteção do Ambiente

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
licenciaturas.

Escola de Tecnologias
Arquitetura e
Navais, Base Naval
Aluno(a) da Licenciatura em
Construção/Construção Civil e
de Lisboa, AlfeiteEngenharia Civil
Engenharia Civil
Almada

Ensino Profissional

Ensino profissional

Direção de Combate à
Aluno(a) na área de
Poluição no Mar Mecânica de Automóveis
Base Naval de Lisboa Pesados de Mercadorias
Almada

Engenharia e técnicas
afins/Construção e reparação
de veículos a motor

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

Escola de Tecnologias Navais, Comandante
Carmo Salvador, Tel. 210 919 237, endereço
eletrónico: etna.dmat.ch.dep@marinha.pt

1 Estágio

Instalação, manutenção,
reparação e adaptação de
equipamentos diversos, nas áreas Curriculum Vitae detalhado
de eletricidade, eletrónica, controlo
automático, robótica e mecânica.

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

1 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Apoio à instalação e manutenção Especificação dos objetivos
de painéis solares de aquecimento do estágio por parte da
de águas sanitárias
instituição de ensino.

Escola de Tecnologias Navais, Comandante
Santos Coutinho, Tel. 210 919 237,
endereço eletrónico: santos.coutinho@
marinha.pt

1 Estágio

Em horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Acompanhamento de projetos e
Especificação dos objetivos
trabalhos na área de beneficiação do estágio por parte da
de edifícios e infraestruturas
instituição de ensino.

Escola de Tecnologias Navais, Comandante
Santos Coutinho, Tel. 210 919 237,
endereço eletrónico: santos.coutinho@
marinha.pt

1 Estágio

Apoio à reparação na área de
Mecânica e da Eletricidade Auto

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

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
Direção de
desenvolvimento de competências
Infraestruturas
técnicas na área do respetivo mestrado.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
Esquadrilha
com o mundo laboral e a oportunidade
Subsuperfície
de aplicação prática e consolidação de
Alfeite-Almada
conhecimentos técnicos.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
licenciaturas.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
Esquadrilha
com o mundo laboral e a oportunidade
Subsuperfície
de aplicação prática e consolidação de
Alfeite-Almada
conhecimentos técnicos.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
licenciaturas.

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

Aluno(a) do Mestrado em
Engenharia Eletrotécnica

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

Engenharia e técnicas
afins/Eletricidade e Energia

Aluno(a) da Licenciatura em Engenharia e técnicas
Engenharia Eletrotécnica
afins/Eletricidade e Energia

Base Naval de Lisboa, Aluno(a) da Licenciatura em Engenharia e técnicas
Alfeite - Almada
Engenharia Eletrotécnica
afins/Eletricidade e Energia

Aluno(a) da Licenciatura em Engenharia e técnicas
Engenharia Eletrónica
afins/Electricidade e Energia

Base Naval de Lisboa, Aluno(a) finalista na área de Engenharia e técnicas
Alfeite - Almada
Eficiência Energética
afins/Eletricidade e Energia

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

Acompanhamento à fiscalização
de projetos/ Aplicação de métodos
e técnicas da respetiva área de
especialização/ Acompanhamento
da implementação de
Especificações Técnicas

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado.

Direção de Infraestruturas- Comandante
Almeida Silva - Tel. 211 903 400, endereço
eletrónico: almeida.silva@marinha.pt

1 Estágio

Gestão da Manutenção de
equipamentos e sistemas
eletromecânicos.
Enquadramento numa equipa de
gestão de projetos e processos na
área da manutenção.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino
Curriculum Vitae detalhado

Esquadrilha de Subsuperfície, Chefe
Departamento Técnico, Tel. 210 984 648,
ext. 302348, endereço eletrónico:
m1a23782@marinha.pt/es.ch.dep.tecnico@
marinha.pt

1 Estágio

Área de energia /
Projetos de infraestruturas e
eficiência energética.

Pelo menos dois anos da
licenciatura concluídos

Base Naval de Lisboa, Comandante Cardoso
Jerónimo, tel. 212 694 120, ext. 307620,
endereço eletrónico:
bnl.ch.sv.pe@marinha.pt

1 Estágio

Gestão da Manutenção de
equipamentos e sistemas
eletrónicos.
Enquadramento numa equipa de
gestão de projetos e processos na
área da manutenção.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino
Curriculum Vitae detalhado

Esquadrilha de Subsuperfície, Chefe
Departamento Técnico, Tel. 210 984 648,
ext. 302348, endereço eletrónico:
m1a23782@marinha.pt/es.ch.dep.tecnico@
marinha.pt

1 Estágio

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Levantamento de processo de
Certificação Energética de um
edifício

Conhecimentos em gestão e
auditorias energéticas

Base Naval de Lisboa, Comandante Cardoso
Jerónimo, tel. 212 694 120, ext. 307620,
endereço eletrónico:
bnl.ch.sv.pe@marinha.pt

1 Estágio

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

POC

OBS
QUANTITATIVOS

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo laboral e a oportunidade Base Naval de Lisboa,
de aplicação prática e consolidação de Alfeite - Almada
conhecimentos técnicos.

Aluno(a) do Curso
Profissional de Eletricidade
(equivalência ao 9º ou 12º
anos de escolaridade).

Engenharia e técnicas
afins/Eletricidade e Energia

2 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Especificação dos objetivos
Enquadramento numa equipa de
do estágio por parte da
manutenção de 2º escalão na área
instituição de ensino
da Eletricidade.
adequados à área de oferta

Base Naval de Lisboa, Comandante Cardoso
Jerónimo, tel. 212 694 120, ext. 307620,
endereço eletrónico:
bnl.ch.sv.pe@marinha.pt

3 Estágios

Ensino Profissional

Depósito de Munições
Proporcionar aos estagiários o contacto
Nato de Lisboa,
com o mundo laboral e a oportunidade
Centro de Armamento
de aplicação prática e consolidação de
e Munições- Marco do
conhecimentos técnicos.
Grilo

Aluno(a) do Curso
Profissional de Eletricidade
(equivalência ao 9º ou 12º
anos de escolaridade).

Engenharia e técnicas
afins/Eletricidade e Energia

1 a 2 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Enquadramento numa equipa de
manutenção corretiva de 2º
escalão na área da Eletricidade.

Depósito de Munições Nato de Lisboa,
Comandante Gomes Brás, Tel. 211 593 902,
ext. 304502, endereço eletrónico:
diamantino.gomes.bras@ marinha.pt

1 Estágio

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o contacto
Esquadrilha
com o mundo laboral e a oportunidade
Subsuperfície
de aplicação prática e consolidação de
Alfeite-Almada
conhecimentos técnicos.

Aluno(a) do Curso
Profissional de Eletricidade
(equivalência ao 9º ou 12º
anos de escolaridade).

Engenharia e técnicas
afins/Eletricidade e Energia

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Enquadramento numa equipa de
Especificação dos objetivos
manutenção preventiva e corretiva
do estágio por parte da
em equipamentos e sistemas
instituição de ensino.
eletromecânicos.
Curriculum Vitae detalhado

Esquadrilha de Subsuperfície, Chefe
Departamento Técnico, Tel. 210 984 648,
ext. 302348, endereço eletrónico:
m1a23782@marinha.pt/es.ch.dep.tecnico@
marinha.pt

2 Estágios

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

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

OBS
QUANTITATIVOS

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

Ensino profissional

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
respetivas áreas do curso colaborando
diretamente nas atividades de serviço

Direção de Combate à
Poluição no Mar, Base Aluno(a) na área de
Naval de Lisboa Eletricidade
Almada

Engenharia e técnicas
afins/Electricidade e Energia

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Curriculum Vitae detalhado.
Enquadramento numa equipa de
Especificação dos objetivos
apoio e manutenção dos meios de
do estágio por parte da
resposta à poluição do mar.
instituição de ensino.

Divisão de Estudos e Planeamento da
Direção de Combate à Poluição no Mar,
Tenente Joana Jerónimo,
Tel: 210984041/910089925, endereço
eletrónico: joana.sofia.jeronimo@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área da formação.

Escola de Tecnologias
Navais, Base Naval
Aluno(a) do Curso Técnico
de Lisboa, Alfeitede Instalações Elétricas
Almada

Engenharia e técnicas
afins/Electricidade e Energia

Em horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Manutenção de equipamentos
elétricos, instalação de novos
cirrcuitos elétricos.

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

Escola de Tecnologias Navais, Comandante
Carmo Salvador, Tel. 210 919 237, endereço
eletrónico: etna.dmat.ch.dep@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Profissional

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico real de trabalho no âmbito das
Aluno(a) do Curso de
Base Hidrográfica
respetivas áreas colaborando
Automação Industrial
Seixal
diretamente nas atividades de serviço

Engenharia e técnicas afins/
Electrónica e Automação

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de
competências no âmbito da
manutenção de equipamento
eletrónico diverso.

Curriculum Vitae detalhado

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área da formação.

Engenharia e técnicas afins/
Metalurgia e Metalomecânica

Em horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Colaboração em trabalhos de
serralharia em ferro, aço ou outros Especificação dos objetivos
metais com utilização de
do estágio por parte da
ferramentas manuais e
instituição de ensino.
automáticas.

Escola de Tecnologias Navais, Comandante
Carmo Salvador, Tel. 210 919 237, endereço
eletrónico: etna.dmat.ch.dep@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos na área
Aluno(a) do Curso
da reparação e manufatura de
Base Naval de Lisboa,
Engenharia e técnicas afins/
Profissional de Serralharia e
encanamentos, construção e/ou
Alfeite - Almada
Metalurgia e Metalomecânica
Soldadura
reparação de estruturas metálicas
(ferrosas ou não ferrosas) em chapa,
perfis ou tubulares.

Disponiblidade
anual exceto
agosto.

Colaboração em trabalhos de
Serralharia e Soldadura.

Base Naval de Lisboa, Comandante Cardoso
Conhecimentos nas áreas de Jerónimo, tel. 212 694 120, ext. 307620,
Serralharia e Soldadura
endereço eletrónico:
bnl.ch.sv.pe@marinha.pt

2 Estágios

Ensino profissional

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
respetivas áreas do curso colaborando
diretamente nas atividades de serviço

Direção de Combate à
Poluição no Mar, Base Aluno(a) na área da
Naval de Lisboa Serralharia Mecânica
Almada

Engenharia e técnicas afins/
Metalurgia e Metalomecânica

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Curriculum Vitae detalhado.
Enquadramento numa equipa de
Especificação dos objetivos
apoio e manutenção dos meios de
do estágio por parte da
resposta à poluição do mar.
instituição de ensino.

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
adquiridos no contexto do curso
profissional.

Direção de Faróis Paço de Arcos

Aluno(a) de curso
profissional na área da
Engenharia e técnicas afins/
Serralharia Mecânica (9º/12ª
Metalurgia e Metalomecânica
anos escolaridade ou
equivalente)

1 a 2 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Enquadramento numa equipa para
execução de trabalhos no âmbito Especificação dos objetivos a Direção de Faróis, Tenente Fiúza dos
da Serralharia e da Soldadura,
fornecer pela instituição de
Santos, Tel: 214461665, endereço
bem como na da operação com
ensino.
eletrónico: jose.fiuza.santos@marinha.pt
máquinas e ferramentas.

1 Estágio

Engenharia e técnicas afins/
Eletrónica e Automação

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Instalação, manutenção,
reparação e adaptação de
equipamentos eletrónicos de
automação industrial e de
computadores

Curriculum Vitae detalhado

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

Não especificado

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Executar atividades na área da
relojoaria.

Curriculum Vitae detalhado.

Instituto Hidrográfico, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

Escola de Tecnologias
Navais, Base Naval
Aluno(a) do Curso de
de Lisboa, AlfeiteSerralharia/Soldadura
Almada

Ensino Profissional

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico - Aluno(a) do Curso Técnico
real de trabalho no âmbito das
Base Hidrográfica
de Eletrónica, Automação e
respetivas áreas colaborando
Seixal
Computadores
diretamente nas atividades de serviço

Ensino Profissional

Desenvolver atividades na área da
relojoaria, relacionadas com o controlo e
monitorização das condições de
funcionamento, manutenção,
Instituto Hidrográfico, Aluno do Curso Técnico de
diagnóstico e reparação de relógios
R. das Trinas - Lisboa Relojoaria
mecânicos e eletrónicos, cronómetros,
cronógrafos, contadores,
temporizadores e dispositivos similares.

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

Divisão de Estudos e Planeamento da
Direção de Combate à Poluição no Mar,
Tenente Joana Jerónimo,
Tel: 210984041/910089925, endereço
eletrónico: joana.sofia.jeronimo@marinha.pt

1 Estágio

3 Estágios, sem
sobreposição.

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
adquiridos no contexto do curso
profissional.

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o contacto
Esquadrilha
com o mundo laboral e a oportunidade
Subsuperfície
de aplicação prática e consolidação de
Alfeite-Almada
conhecimentos técnicos.

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área da formação.

Ensino Profissional

Ensino Superior

Direção de Faróis Paço de Arcos

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

Aluno(a) de Curso
Profissional na área da
Engenharia e técnicas afins/
Eletrónica (12ª ano
Eletrónica e Automação
escolaridade ou equivalente)

Aluno(a) do Curso
Profissional de Eletrónica
(equivalência ao 9º ou 12º
anos de escolaridade).

Escola de Tecnologias
Aluno(a) do Curso Técnico
Navais, Base Naval
de Refrigeração e
de Lisboa, AlfeiteClimatização
Almada

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico real de trabalho no âmbito das
Aluno(a) do Curso Técnico
Base Hidrográfica
respetivas áreas colaborando
de Frio e Climatização
Seixal
diretamente nas atividades de serviço

Proporcionar ao estagiário o
desenvolvimento de competências na
área da Gestão de Projetos e na
preparação de candidaturas de projetos
a fundos comunitários.

Direção-Geral da
Autoridade Marítima,
Pç. do Comércio,
Lisboa

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

Engenharia e técnicas afins/
Eletrónica e Automação

Engenharia e técnicas
afins/Eletricidade e Energia

Engenharia e técnicas
afins/Eletricidade e Energia

Aluno(a) da Licenciatura em
Engenharia e técnicas afins/
Engenharia, Informática ou
Electrónica e Automação
Gestão

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
licenciaturas.

Direção de
Tecnologias de
Informação e
Comunicações, Pç. do
Comércio, Lisboa;
Alfeite, Almada

Aluno(a) finalista da
Licenciatura de Informática
de Gestão, Engenharia
Engenharia e técnicas afins/
Informática, Engenharia de Electrónica e Automação
Software , Ciências da
Computação ou áreas afins.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
licenciaturas.

Direção de
Tecnologias de
Informação e
Comunicações, Pç. do
Comércio, Lisboa;
Alfeite, Almada

Aluno(a) finalista da
Licenciatura em Engenharia
Engenharia e técnicas afins/
Informática, Engenharia de
Electrónica e Automação
Software , Ciências da
Computação ou áreas afins.

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

4 a 5 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Enquadramento numa equipa para Especificação dos objetivos a Direção de Faróis, Comandante Cançado
execução de trabalhos no âmbito fornecer pela instituição de
Bito,Tel: 214461664, endereço eletrónico:
da Eletrónica.
ensino.
dfarois.chefe.srv.eletrotecnia@amn.pt

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Enquadramento numa equipa de
Especificação dos objetivos
manutenção preventiva e corretiva
do estágio por parte da
em equipamentos e sistemas
instituição de ensino.
eletrónicos.
Curriculum Vitae detalhado.

Esquadrilha de Subsuperfície, Chefe
Departamento Técnico, Tel. 210 984 648,
ext. 302348, endereço eletrónico:
m1a23782@marinha.pt/es.ch.dep.tecnico@
marinha.pt

2 Estágios

Em horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Colaboração na manutenção de
equipamentos frigoríficos e ar
Especificação dos objetivos
condicionado; instalação de novos do estágio por parte da
equipamentos frigoríficos e ar
instituição de ensino.
condicionado.

Escola de Tecnologias Navais, Comandante
Carmo Salvador, Tel. 210 919 237, endereço
eletrónico: etna.dmat.ch.dep@marinha.pt

1 Estágio

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Executar a montagem de
equipamentos mecânicos de frio,
ar condicionado e ventilação.

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

Direção-Geral da Autoridade Marítima,
Comandante Rodrigues Soares, Tel. 210 984
062 - ext. 306062, endereço eletrónico:
dgam.adj.sist.proj@amn.pt

1 Estágio

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Responsável pela gestão de
projetos da Autoridade Marítima
Nacional, garantindo a interligação
com todas as equipas internas, IT
ou outras; intervenção ativa no
planeamento, gestão, controlo e
execução dos projetos a seu
cargo, na definição dos
cronogramas e cumprimentos dos
prazos de entrega; coordenação
dos recursos envolvidos nos
projetos; mitigação de riscos e
qualidade da entrega.

Curriculum Vitae detalhado

Bons conhecimentos de contabilidade,
gestão ou economia;
- Capacidade de análise e resolução
de problemas;
- Orientação para o negócio / visão
estratégica;
- Boas capacidades de comunicação e
gestão da relação com diferentes
intervenientes;
- Capacidade de análise e sentido
crítico;
Competências específicas
valorizadas:

1 Estágio

- Iniciativa, pro-atividade, adaptação e
flexibilidade;
- Capacidade de inovação, apetência
para novas tecnologias e
enriquecimento pessoal;
- Autonomia, organização e nível de
rigor elevado;
- Espírito de equipa e bom
relacionamento interpessoal.

6 a 9 meses

Desenvolvimento de gestão de
processos e normalização da
documentação associada ao
desenvolvimento, manutenção e
evolução das aplicações.

Curriculum Vitae; registo
criminal sem indicação de
antecedentes, entrevista
como fator eliminatório.

Superintedência de Tecnologias da
Informação,
Secretaria dos Serviços Partilhados:
sti.sec@marinha.pt, Tel. 213 255 400, ext.
305482

2 Estágios

6 a 9 meses

Desenvolvimento de Interfaces
Web . Linguagem base:
html/css/javascript.

Curriculum Vitae; registo
criminal sem indicação de
antecedentes; entrevista
como fator eliminatório.

Superintedência de Tecnologias da
Informação,
Secretaria dos Serviços Partilhados:
sti.sec@marinha.pt, Tel. 213 255 400, ext.
305482

2 Estágios

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
licenciaturas.

Direção de
Tecnologias de
Informação e
Comunicações, Pç. do
Comércio, Lisboa;
Alfeite, Almada

Aluno(a) finalista da
Licenciatura em Engenharia
Engenharia e técnicas afins/
Informática, Engenharia de
Electrónica e Automação
Software , Ciências da
Computação ou áreas afins.

6 a 9 meses

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
licenciaturas/mestrados.

Direção de Análise e
Gestão da
Informação, Pç. do
Comércio, Lisboa

Aluno(a) nas áreas
cientificas da Informática,
Informática de Gestão ou
Engenharia Informática

Engenharia e técnicas afins/
Electrónica e Automação

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
licenciaturas/mestrados.

Direção de Análise e
Gestão da
Informação, Pç do
Comércio, Lisboa

Aluno(a) nas áreas
cientificas da Informática,
Informática de Gestão ou
Engenharia Informática

Direção de Análise e
Proporcionar aos estagiários o
Ensino
Gestão da
desenvolvimento de competências
Superior/Profissional
Informação, Pç. do
técnicas na respetivas áreas de estudo.
Comércio, Lisboa

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

Desenvolvimento de estruturas de
dados e extração de informação.
Linguagem base:
xml/postgresql/mysql.

Curriculum Vitae; registo
criminal sem indicação de
antecedentes; entrevista
como fator eliminatório.

Superintedência de Tecnologias da
Informação,
Secretaria dos Serviços Partilhados:
sti.sec@marinha.pt, Tel. 213 255 400, ext.
305482

2 Estágios

Desenvolvimento de soluções de
Business Intelligence.

Preferência para o
conhecimento de software
Microstrategy e/ou
Sharepoint 2013 .
Conhecimentos em Data
Mart , Data Mining e Data
Warehouse .

Superintedência de Tecnologias da
Informação,
Secretaria dos Serviços Partilhados:
sti.sec@marinha.pt, Tel. 213 255 400, ext.
305482

2 Estágios

Engenharia e técnicas afins/
Electrónica e Automação

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de soluções de
automatização de Workflow.

Conhecimentos de gestão por
processos e de Business
Process Modelling (BPM).
Preferência para o
conhecimento de Microsoft
Office Sharepoint 2013 e/ou
Nintex Workflow .

Superintedência de Tecnologias da
Informação,
Secretaria dos Serviços Partilhados:
sti.sec@marinha.pt, Tel. 213 255 400, ext.
305482

2 Estágios

Aluno(a) nas áreas
Engenharia e técnicas afins/
científicas da Informática ou
Electrónica e Automação
Engenharia Informática

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de produtos
multimédia.

Web design , Design Gráfico
e Multimédia.

Superintedência de Tecnologias da
Informação,
Secretaria dos Serviços Partilhados:
sti.sec@marinha.pt, Tel. 213 255 400, ext.
305482

1 Estágio

Gestão da Manutenção de
Equipamentos, Sistemas de
Telecomunicações e Redes.
Enquadramento numa equipa de
Gestão de Projetos e processos
na área da Manutenção.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado

Esquadrilha de Subsuperfície, Chefe
Departamento Técnico, Tel. 210 984 648,
ext. 302348, endereço eletrónico:
m1a23782@marinha.pt/es.ch.dep.tecnico@
marinha.pt

1 Estágio

A desenvolver tese na área
de Enterprise Architecture.

Superintedência de Tecnologias da
Informação,
Secretaria dos Serviços Partilhados:
sti.sec@marinha.pt, Tel. 213 255 400, ext.
305482

2 Estágios

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
Esquadrilha
com o mundo laboral e a oportunidade
Subsuperfície
de aplicação prática e consolidação de
Alfeite-Almada
conhecimentos técnicos.

Aluno(a) da Licenciatura em
Engenharia e técnicas afins/
Engenharia Informática e
Electrónica e Automação
Telecomunicações

Ensino Superior

Direção de Análise e
Apoiar a investigação dos estagiários no
Gestão da
âmbito das respetivas teses de
Informação, Pç. do
Mestrado.
Comércio, Lisboa

Aluno(a) do Mestrado em
Informática ou Engenharia
Informática.

Engenharia e técnicas afins/
Electrónica e Automação

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Arquitetura Empresarial /
Arquitetura Organizacional

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

Ensino profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas nas respetivas áreas de
formação.

Direção de
Infraestruturas

Aluno(a) de Informática (12º Informática/Ciênicas
ano)
Informáticas

1 a 2 meses em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de atividades na Conhecimentos de
área de Arquvismo.
Informática

Direção de Infraestruturas- Comandante
Torga Dionísio - Tel. 211 903 400, endereço
eletrónico: batista.reis@marinha.pt

1 Estágio

Ensino profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas nas respetivas áreas de
formação.

Direção de
Infraestruturas

Aluno(a) de Informática (12º Informática/Ciênicas
ano)
Informáticas

1 a 2 meses em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de atividades na
área de Gestão de Redes,
Bons conhecimentos de
Informática e reparação de
Hardware .
equipamentos.

Direção de Infraestruturas- Sargento
Gouveia Esteves - Tel. 211 903 400,
endereço eletrónico:
julio.esteves@marinha.pt

1 Estágio

Ensino profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas nas respetivas áreas de
formação.

Direção de Navios,
Aluno(a) de Informática (12º Informática/Ciênicas
Base Naval de Lisboa,
ano)
Informáticas
Alfeite-Almada

1 a 2 meses em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de atividades na
área de Gestão de Redes,
Bons conhecimentos de
Informática e reparação de
Hardware .
equipamentos.

Direção de Navios,
Comandante Cruz Manso
Tel: 210 901 437, Ext: 319437, endereço
eletrónico:
cruz.manso@marinha.pt

1 Estágio

Ensino profissional

Direção de
Proporcionar aos estagiários o
Abastecimento, Base Aluno(a) do Curso
desenvolvimento de competências
Naval de Lisboa,
Profissional de Informática
técnicas na respetiva área de formação.
Alfeite-Almada

Informática/Ciênicas
Informáticas

1 a 6 meses em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Especificação dos objetivos
Administração e Gestão de Redes
do estágio por parte da
e Sistemas ou áreas afins
instituição de ensino

Direção de Abastecimento
Tenente Dionísio Nunes,
Tel: 210 901 635
endereço eletrónico:
ilidio.dionisio.nunes@marinha.pt

2 Estágios

Ensino profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área de formação.

Escola de Tecnologias
Aluno(a) do Curso
Navais, Base Naval
Profissional de Técnico de
de Lisboa, AlfeiteInformática - Sistemas
Almada

Informática/Ciênicas
Informáticas

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Especificação dos objetivos
Administração e Gestão de Redes
do estágio por parte da
e Sistemas ou áreas afins
instituição de ensino

Escola de Tecnologias Navais, Tenente
Santiago Venâncio, Tel. 210 919 250,
endereço eletrónico:
santiago.venancio@marinha.pt

Ensino Profissional

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico,
real de trabalho no âmbito das
Aluno do Curso Técnico de
Rua das Trinas respetivas áreas colaborando
Informática
Lisboa
diretamente nas atividades do serviço.

Informática/Ciênicas
Informáticas

3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Administração de Sistemas e
apoio a utilizadores

Curriculum Vitae detalhado

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

Técnico/a Especialista em
Cibersegurança

Curriculum Vitae; registo
criminal sem indicação de
antecedentes; entrevista
como fator eliminatório.
Credenciação mínimo
NACIONAL CONFIDENCIAL
(Gabinete Nacional de
Segurança até à data de
início de estágio).

Superintedência de Tecnologias da
Informação,
Secretaria dos Serviços Partilhados:
sti.sec@marinha.pt, Tel. 213 255 400, ext.
305482

Ensino profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas e perícias na área da
Cibersegurança.

Direção de
Tecnologias de
Informação e
Comunicações, Pç. do
Comércio, Lisboa;
Alfeite, Almada

Aluno(a) do "Curso de
Técnico/a Especialista em
Cibersegurança" ou áreas
afins (nível 5).

Informática/Ciênicas
Informáticas

4 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

2 Estágios não em
simultâneo

1 Estágio

1 Estágio

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

Ensino profissional

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo laboral e a oportunidade
de aplicação prática e consolidação de
conhecimentos técnicos.

Direção de
Tecnologias de
Informação e
Comunicações, Pç do
Comércio, Lisboa;
Alfeite, Almada

Ensino Profissional

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

Aluno(a) do "Curso Técnico
de Especialista em Gestão
Informática/Ciênicas
de Redes e Sistemas
Informáticas
Informáticos" ou áreas afins
(nível 3 a nível 5).

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Administração de Sistemas,
Gestão e/ou Manutenção de
Redes, dependente da área
científica do candidato.

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo laboral e a oportunidade Base Naval de Lisboa,
de aplicação prática e consolidação de Alfeite - Almada
conhecimentos técnicos.

Aluno(a) do Curso
Profissional de Informática
(equivalência ao 9º ou 12º
anos de escolaridade).

Informática/Ciênicas
Informáticas

2 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Especificação dos objetivos
Enquadramento numa equipa de
do estágio por parte da
manutenção 2º escalão na área da
instituição de ensino
Informatica.
adequados à área de oferta

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Planetário Calouste
para o aperfeiçoamento da sua
Gulbenkian, Belém formação pessoal, social e profissional
Lisboa
através da execução de projetos nas
áreas das TIC/Multimédia.

Aluno(a) de Licenciatura ou
Mestrado nas diferentes
áreas das TI.

Informática/Ciênicas
Informáticas

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos nas
áreas de Edição de Vídeo e
Multimédia.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
académicos; promover a aquisição de
novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências
técnicas na área da licenciatura

Escola de Tecnologias
Navais, Base Naval
Aluno(a) de Licenciatura ou
de Lisboa, AlfeiteMestrado na área das TIC
Almada

Informática/Ciênicas
Informáticas

Em horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Enquadramento em equipas/
Especificação dos objetivos
grupos que desenvolvem tarefas
por parte da instituição de
na gestão do parque informático e
ensino
da rede da Escola.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
para o aperfeiçoamento da sua
formação pessoal, social e profissional
através da execução de projetos nas
áreas das TIC.

Comissão Cultural de Aluno(a) de Licenciatura ou
Marinha, Belém Mestrado nas diferentes
Lisboa
áreas das TI

Informática/Ciênicas
Informáticas

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos nas
áreas das TIC.

Competências técnicas nas
áreas das TIC.

Comissão Cultural da Marinha, Técnica de
Informática Jamila Cabrita, Tel. 210 977
392, endereço eletrónico:
jamila.cabrita@marinha.pt

2 Estágios

Ensino profissional

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Comissão Cultural de
para o aperfeiçoamento da sua
Aluno(a) de ensino
Marinha, Belém formação pessoal, social e profissional
tecnológico (níveis 3 ou 4)
Lisboa
através da execução de projetos nas
áreas das TIC.

Informática/Ciênicas
Informáticas

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos nas
áreas das TIC.

Competências técnicas nas
áreas das TIC.

Comissão Cultural da Marinha, Técnica de
Informática Jamila Cabrita, Tel. 210 977
392, endereço eletrónico:
jamila.cabrita@marinha.pt

4 Estágios

Ensino Profissional

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
respetivas áreas colaborando
diretamente nas atividades do serviço.

Informática/Ciênicas
Informáticas

1 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Instalação, manutenção,
reparação e adaptação de
sistemas eletrónicos de simulação,
automação e de computadores.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado.

Centro Integrado de Treino e Avaliação
Naval - Comandante Vieira Neves, Tel. 210
983 960, ext. 302960, endereço eletrónico:
citan.cses@marinha.pt

1 Estágio

Centro Integrado de
Treino e Avaliação
Aluno(a) do Curso Técnico
Naval, Base Naval de de Informática
Lisboa, Almada

Curriculum Vitae; registo
criminal sem indicação de
antecedentes; entrevista
como fator eliminatório.

Competências técnicas nas
áreas das TIC/Multimédia.
Capacidade para trabalhar
com programas profissionais
de Edição de Vídeo.

Superintedência de Tecnologias da
Informação,
Secretaria dos Serviços Partilhados:
sti.sec@marinha.pt, Tel. 213 255 400, ext.
305482

2 Estágios

Base Naval de Lisboa, Comandante Cardoso
Jerónimo, tel. 212 694 120, ext. 307620,
endereço eletrónico:
bnl.ch.sv.pe@marinha.pt

2 Estágios

Planetário Calouste Gulbenkian, Tenente
Luís Custódia, Tel. 210 977 341, endereço
eletrónico: pcg.sag@marinha.pt

2 Estágios

Escola de Tecnologias Navais, Comandante
Martins Costa, tel. 210919141, endereço
eletrónico etna.dae.ch.dep@marinha.pt

1 Estágio

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

Ensino Profissional

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
Instituto Hidrográfico, Aluno(a) do Curso Técnico
respetivas áreas de licenciatura
Rua das Trinas de Gestão e Programação
colaborando diretamente nas atividades Lisboa
de Sistemas Informáticos
do serviço.

Informática/Ciênicas
Informáticas

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Área de gestão de informação metadados.

Curriculum Vitae detalhado.

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

Ensino Profissional

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico, Aluno(a) do Curso Técnico
real de trabalho no âmbito das
Rua das Trinas de Gestão e Programação
respetivas áreas colaborando
Lisboa
de Sistemas Informáticos
diretamente nas atividades do serviço.

Informática/Ciênicas
Informáticas

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Gestão de Informação desenvolvimento de aplicações
web

Curriculum Vitae detalhado.

Instituto Hidrográfico, Direção de
Documentação - DGI
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

Ensino Profissional

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico, Aluno(a) do Curso Técnico
real de trabalho no âmbito das
Rua das Trinas de Gestão e Programação
respetivas áreas colaborando
Lisboa
de Sistemas Informáticos
diretamente nas atividades do serviço.

Informática/Ciênicas
Informáticas

3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Gestão de Informação desenvolvimento de aplicações
web

Curriculum Vitae detalhado.

Instituto Hidrográfico, Direção de
Documentação - DGI
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

Em horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Formação de comando / gestão
da informação relacionada com a
atividade e organização da
unidade

Especificação dos objetivos
por parte da instituição de
ensino

Cooperação Internacional

Curriculum Vitae detalhado.
Fluência em Língua Inglesa
ao nível da compreensão e da
redação. Bons conhecimentos
de informática na ótica do
utilizador.

Estado-Maior da Armada - Divisão de
Relações Externas - Tel: 211 593 456,
endereço eletrónico:
ema.relacoes.internacionais@marinha.pt
ema.gci@marinha.pt

1 a 2 Estágios

Núcleo de Estratégia

Curriculum Vitae detalhado.
Fluência em Língua Inglesa
ao nível da compreensão e da
redação. Bons conhecimentos
de informática na ótica do
utilizador.

Estado-Maior da Armada - Divisão de
Planeamento - Tel: 211 593 055, endereço
eletrónico:
ema.divplan.conceitos@marinha.pt
ema.gci@marinha.pt

1 a 2 Estágios

Apoio às ações desenvolvidas
pelas secções de Contratação
Pública, Aprovisionamento e
Património e Gestão Financeira.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado,
indicação do período de
estágio e entrevista de
seleção.

Direção de Navios
Comandante Calheiros Aguiar
Tel: 210 901 441 - Ext: 319441, endereço
eletrónico:
calheiros.aguiar@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
académicos; promover a aquisição de
novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências
técnicas na área da licenciatura

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de processos relativos
à doutrina das Relações Internacionais,
com especial enfoque no tratamento de Estado-Maior da
matérias no âmbito das organizações
Armada, Praça do
internacionais de defesa e segurança, Comércio- Lisboa
através da elaboração de diversos
textos doutrinários ou trabalhos práticos
nesta área .

Aluno(a) das licenciaturas
Ciências Socias e do
em Relações Internacionais,
Comportamento/Ciência
Ciência Política ou
Política e Cidadania
Administração Pública

3 a 4 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários uma
experiência prática na área da Gestão
Estratégica, com especial enfoque na
Estado-Maior da
formulação, operacionalização e
Armada, Praça do
controlo da estratégia, contribuindo para Comércio- Lisboa
o aperfeiçoamento e consolidação de
conhecimentos pessoais.

Aluno(a) da Licenciatura ou
Mestrado em Ciência
Política, Estratégia ou
Administração Pública

3 a 4 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
licenciaturas, bem como experiência
prática em contabilidade pública e
contratação pública.

Escola de Tecnologias
Aluno(a) de Licenciatura ou
Navais, Base Naval
Mestrado na área da Análise Matemática e Estatística
de Lisboa, AlfeiteOperacional e Estatística
Almada

Direção de Navios,
Aluno(a) de Licenciatura na
Base Naval de Lisboa, área da Administração
Alfeite-Almada
Pública

Ciências Socias e do
Comportamento/Ciência
Política e Cidadania

6 a 9 meses, em
Ciências Empresariais/Gestão horário a acordar
e Administração
com a instituição
de ensino

Escola de Tecnologias Navais, Diretor
Técnico-pedagógico, tel. 210919110,
endereço eletrónico etna.dtp.dir@marinha.pt

1 Estágio

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
para o aperfeiçoamento da sua
formação pessoal, social e profissional
através da prática on-job do
planeamento e controlo orçamental
numa entidade pública com autonomia
administrativa.

Direção de
Administração
Financeira, Rua do
Arsenal - Lisboa

Proporcionar ao estagiário o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
para o aperfeiçoamento da sua
formação pessoal, social e profissional
através do acompanhamento de
atividades de auditoria e controlo
interno numa entidade pública com
autonomia administrativa.

Aluno(a) de Licenciatura/
Direção de Auditoria e
Mestrado na área das
Controlo Financeiro,
Ciências Económicas na
Rua do Arsenal vertente da Administração
Lisboa
Pública ou Auditoria.

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
licenciaturas/mestrados.

Aluno(a) de Licenciatura ou
Superintendência das Mestrado nas áreas
Finanças, Rua do
cientificas da Informática,
Arsenal, Lisboa
Informática de Gestão ou
Engenharia Informática

Engenharia e técnicas afins/
Electrónica e Automação

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito da respetiva
licenciatura/áreas de formação
colaborando diretamente nas atividades
de serviço

Direção de
Abastecimento, Base Aluno(a) da Licenciatura ou
Naval de Lisboa,
Mestrado em Gestão
Alfeite-Almada

Ensino
profissional/Ensino
Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
formações

Aluno(a) do Curso Técnico
Profissional Técnico
Administrativo (nível 3) ou
Capitania do Porto de
Ciências Empresariais/Gestão
Curso Técnico Superior
Ponta Delgada
e Administração
Profissional em Assessoria e
Gestão Administrativa (nível
5)

Ensino profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas nas respetivas áreas de
formação.

Direção de
Infraestruturas

Aluno(a) do Curso
Profissional Técnico de
Gestão

Ensino profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas nas respetivas áreas de
formação.

Direção de Navios,
Aluno(a) do Curso
Base Naval de Lisboa, Profissional Técnico de
Alfeite-Almada
Gestão

Ensino profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas nas respetivas áreas de
formação.

Ensino Superior

Ensino Superior

Ensino Superior

Ensino Superior

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

4 meses, em
horário a acordar
Acompanhamento e participação
Ciências Empresariais/Gestão com a instituição
ativa no processo de planeamento
e Administração
de ensino (entre
e controlo orçamental.
fevereiro e maio de
2021).

Curriculum Vitae .
Formação na área de
Contabilidade, Economia,
Gestão e Administração
Pública.

Direção de Administração Financeira, TSNCONT Marlene Elisabete Matos, Tel: 211
909 829, endereço eletrónico:
marlene.elisabete.matos@marinha.pt

1 Estágio

4 meses, em
horário a acordar
Ciências Empresariais/Gestão com a instituição
e Administração
de ensino (entre
janeiro e abril de
2021).

Acompanhamento e participação
ativa nos procedimentos de
controlo interno e auditorias.

Curriculum Vitae .
Formação na área de
Contabilidade, Gestão,
Administração Pública e
Auditoria.

Direção de Auditoria e Controlo Financeiro,
Tenente Morais Figueiredo, Tel: 211593403,
endereço eletrónico:
morais.figueiredo@marinha.pt

1 Estágio

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de soluções de
Business Intelligence.

Preferência para o
conhecimento de software
Power BI, Microstrategy e/ou
Sharepoint 2013 .
Conhecimentos em Data
Mart , Data Mining e Data
Warehouse .

Superintendência das Finanças,
Comandante Almeida Abrantes, Tel:
211593409, endereço eletrónico:
almeida.abrantes@marinha.pt

1 Estágio

6 a 9 meses, em
Ciências Empresariais/Gestão horário a acordar
e Administração
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de normativo,
indicadores de gestão e
consequente sistema de controlo
interno na Divisão de Obtenção

Curriculum Vitae detalhado

Direção de Abastecimento,
Comandante Teodoro Semide
Tel: 210 901 720, endereço eletrónico:
teodoro.semide@marinha.pt

2 Estágios

Acompanhamento do serviço
diário da Secretaria da Capitania,
participando e apoiando na
aplicação dos procedimentos
administrativos, desenvolvendo e
implementando documentos de
suporte à gestão

Bons conhecimentos de
Informática na ótica do
utilizador. Interesse em
desenvolver projetos

Capitania do Porto de Ponta Delgada,
Comandante Rito Martins, Tlm 919384251
endereço eletrónico:
cappdelgada.adjcp@amn.pt

1 Estágio

1 a 6 meses em
Ciências Empresariais/Gestão horário a acordar
e Administração
com a instituição
de ensino

Apoio às ações desenvolvidas
pelas secções de Contratação
Pública, Aprovisionamento e
Património e Gestão Financeira.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado.

Direção de infraestruturas- Comandante
Pinto Ferreira - Tel. 211 903 400, endereço
eletrónico: pinto.ferreira@marinha.pt

1 Estágio

1 a 6 meses em
Ciências Empresariais/Gestão horário a acordar
e Administração
com a instituição
de ensino

Apoio às ações desenvolvidas
pelas secções de Contratação
Pública, Aprovisionamento e
Património e Gestão Financeira.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado.

Direção de Navios
Comandante Calheiros Aguiar
Tel: 210 901 441 - Ext: 319441, endereço
eletrónico:
calheiros.aguiar@marinha.pt

1 Estágio

1 a 6 meses em
Direção de Navios,
Aluno(a) do Curso
Ciências Empresariais/Gestão horário a acordar
Base Naval de Lisboa, Vocacional Técnico de Apoio
e Administração
com a instituição
Alfeite-Almada
à Gestão
de ensino

Apoio às ações desenvolvidas
pelas secções de Contratação
Pública, Aprovisionamento e
Património e Gestão Financeira.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado.

Direção de Navios
Comandante Calheiros Aguiar
Tel: 210 901 441 - Ext: 319441, endereço
eletrónico:
calheiros.aguiar@marinha.pt

1 Estágio

Aluno(a) de Licenciatura/
Mestrado na área das
Ciências Económicas na
vertente da Administração
Pública.

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

Ensino profissional

Ensino Superior

Ensino Superior

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico, Aluno(a) do Curso Técnico
de trabalho relacionadas com
Ciências Empresariais/Gestão
Rua das Trinas de Contabilidade, Gestão,
atendimento ao público, faturação e
e Administração
Lisboa
Comercial ou Administrativo
gestão de clientes

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
Departamento
respetivas licenciaturas/ áreas de
Marítimo da Madeira
formação, colaborando nas atividades
do serviço.

Proporcionar ao estagiário o
desenvolvimento de competências na
área da Gestão Financeira e
Orçamental na perspetiva da
Contabilidade Pública

Direção-Geral da
Autoridade Marítima,
Praça do Comércio,
Lisboa

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Funções na loja do navegante e
no apoio ao cliente

Entrevista. Curriculum Vitae ;
Divisão de Projetos e Serviços
gosto pelo trabalho em
Instituto Hidrográfico, endereço eletrónico:
equipa; bom relacionamento
escolahidrografia@hidrografico.pt
pessoal; próativo.

1 Estágio

3 a 9 meses, em
Aluno(a) da Licenciatura em Ciências Empresariais/Gestão horário a acordar
Gestão
e Administração
com a instituição
de ensino

Aplicação, no domínio
organizacional, dos
conhecimentos adquiridos;
Aproximação inicial ao mundo
laboral baseada na observação
direta e desenvolvimento de
competências; Desenvolvimento
de um projeto de Prevenção de
Riscos.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino. Fluência
em língua inglesa, ao nível da
compreensão e da redação.
Bons conhecimentos de
Informática na ótica do
utilizador.

Departamento Marítimo da Madeira Comandante Rui Teixeira, Tel. 291 104 340,
endereço eletrónico:
depmarmadeira.ch.saf@amn.pt

1 Estágio

Direção-Geral da Autoridade Marítima,
Comandante Parracho Trindade, Tel. 210
984 005 - ext. 306005, endereço eletrónico:
parracho.trindade@marinha.pt

1 Estágio

6 meses, em
Aluno(a) da Licenciatura em Ciências Empresariais/Gestão
horário a acordar
Gestão, Economia ou
e Administração/Contabilidade
com a instituição
Contabilidade
e Fiscalidade
de ensino

Apoio às ações relativas à Gestão
Orçamental e Contabilidade
Pública, bem como ao
Responsável pelas áreas
financeira e logística.

Bons conhecimentos de contabilidade,
gestão ou economia;
- Capacidade de análise e resolução
de problemas;
- Orientação para o negócio / visão
estratégica;
- Boas capacidades de comunicação e
gestão da relação com diferentes
intervenientes;
- Capacidade de análise e sentido
crítico;
Competências específicas
valorizadas:
- Iniciativa, pro-atividade, adaptação e
flexibilidade;
- Capacidade de inovação, apetência
para novas tecnologias e
enriquecimento pessoal;
- Autonomia, organização e nível de
rigor elevado;
- Espírito de equipa e bom
relacionamento interpessoal.

Ensino Superior

Desenvolver competências em contexto Instituto Hidrográfico, Aluno(a) da Licenciatura ou
de trabalho relacionadas com gestão de Rua das Trinas Mestrado em Gestão ou
projetos, produtos e serviços
Lisboa
Contabilidade

6 a 12 meses, em
Ciências Empresariais/Gestão
horário a acordar
e Administração/Contabilidade
com a instituição
e Fiscalidade
de ensino

Entrevista. Curriculum Vitae ;
Implementação de metodologias
Divisão de Projetos e Serviços
gosto pelo trabalho em
de gestão de projetos e gestão de
Instituto Hidrográfico, endereço eletrónico:
equipa; bom relacionamento
clientes
escolahidrografia@hidrografico.pt
pessoal; próativo.

1 Estágio

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área da respetiva
licenciatura.

Direção de Navios,
Aluno(a) da licenciatura na
Base Naval de Lisboa, área de Contabilidade,
Alfeite-Almada
Gestão ou Economia.

5 meses, em
Ciências Empresariais/Gestão
horário a acordar
e Administração/Contabilidade
com a instituição
e Fiscalidade
de ensino

Especificação dos objetivos
Apoio às ações relativas à Gestão
do estágio por parte da
Orçamental, Financeira,
instituição de ensino.
Tesouraria e Indicadores de
Curriculum Vitae detalhado e
Gestão.
entrevista de seleção.

Direção de Navios,
Comandante Calheiros Aguiar
Tel: 210 901 441 - Ext: 319441, endereço
eletrónico:
calheiros.aguiar@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área da formação.

Escola de Tecnologias
Aluno(a) do "Curso Técnico
Navais, Base Naval
Indústrias
de Acabamentos de Madeira
de Lisboa, Alfeitetransformadoras/Materiais
e de Mobiliário"
Almada

Colaboração na execução de
trabalhos gerais de carpintaria
com utilização de ferramentas
manuais e automáticas

Escola de Tecnologias Navais, Comandante
Carmo Salvador, Tel. 210 919 237, endereço
eletrónico: etna.dmat.ch.dep@marinha.pt

1 Estágio

Em horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

Ensino Superior

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
respetivas licenciaturas/ áreas de
formação, colaborando nas atividades
do serviço.

Departamento
Marítimo da
Aluno(a) da Licenciatura em Ciências
Madeira/Capitania do Comunicação, Cultura e
Empresariais/Marketing e
Porto do Funchal,
Organizações
Publicidade
Funchal - Madeira

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários uma
experiência prática na área da
Comunicação Estratégica.

Estado-Maior da
Armada, Praça do
Comércio- Lisboa

Aluno(a) de Licenciatura ou
Mestrado nas áreas de
Comunicação, Relações
Públicas e Marketing

Gabinete do Chefe de
Estado-Maior da
Armada, Praça do
Comércio, 1100-148 –
Lisboa

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Ensino
para o aperfeiçoamento da sua
Profissional/Superior formação pessoal, social e profissional
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
Comando Naval,
técnicas na área da respetiva formação Alfeite - Almada
profissional.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários contacto
com as áreas das Relações Públicas e
Comunicação, Design, Publicidade e
Multimédia, contribuindo para o
Direção de Pessoal
aperfeiçoamento e consolidação de
Alcântara
conhecimentos pessoais, verificação de Lisboa
perícias adquiridas e adaptação a
situações de natureza diversa e
exigente.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
com as áreas das Relações Públicas
(Protocolo, Organização de Eventos e
Gestão da Comunicação Interna e
Externa), Publicidade e Multimédia,
Escola de Fuzileiros,
contribuindo para o aperfeiçoamento e Vale de Zebro
consolidação de conhecimentos
pessoais, verificação de perícias
adquiridas e adaptação a situações de
natureza diversa e exigente.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
para o aperfeiçoamento da sua
formação pessoal, social e profissional
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desempenho de funções nas
áreas de: Assessoria de Direção;
Assessoria de Comunicação;
Assessoria de Administração,
Secretariado e Atendimento;
Relações Públicas e Comunicação
nas empresas.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino. Fluência
Capitania do Porto do Funchal - Comandante
em língua inglesa, ao nível da
Raúl Risso, Tel. 291 104 306, endereço
compreensão e da redação.
eletrónico: capitania.funchal@amn.pt
Bons conhecimentos de
Informática na ótica do
utilizador.

Ciências
Empresariais/Marketing e
Publicidade

3 a 4 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Formulação, operacionalização e
controlo de estratégias de
comunicação, contribuindo para o
aperfeiçoamento e consolidação
de conhecimentos pessoais.

Curriculum Vitae detalhado.
Fluência em língua inglesa ao
nivel da compreensão e da
redação; bons conhecimentos
de Informática na ótica do
utilizador.

Estado-Maior da Armada - Divisão de
Planeamento - Tel: 211 593 061, endereço
eletrónico:
ema.divplan.comunicacao.estrategica@mari
nha.pt
ema.gci@marinha.pt

Aluno(a) de ensino
profissional, Licenciatura ou Ciências
Mestrado em Design Visual, Empresariais/Marketing e
Gráfico, Comunicação ou
Publicidade
Multimédia

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos de
Comunicação Visual (produção e
reportagem).

Curriculum Vitae e portfólio.

Gabinete do Chefe de Estado-Maior da
Armada – Serviço de Comunicação
Informação e Relações Públicas – Gabinete
de Imagem, Comandante Nobre Rodrigues,
Tel. 210 925 227, ext. 30 50 27, endereço
eletrónico: nobre.rodrigues@marinha.pt

Aluno(a) de curso técnico de
Ciências
Comunicação, Marketing,
Empresariais/Marketing e
Relações Públicas e
Publicidade
Publicidade

3 meses (ano
letivo) em horário a Desenvolvimento de projetos nas
acordar com a
áreas de Multimédia e
instituição de
Comunicação
ensino

Curriculum Vitae detalhado

Comando Naval, Gabinete do Comandante
Naval - Serviço de Protocolo, Cerimonial e
Comunicação
Tel. 210984483, Tenente Liliana Azenha, ext.
306483, endereço eletrónico:
comnav.secci.ch@marinha.pt

1 Estágio

Curriculum Vitae detalhado

Direção de Pessoal.
Comandante Bandeira Abreu
Tel. 213945417
RTM-304617
Endereço electrónico:
bandeira.abreu@marinha.pt

2 Estágios

Escola de Fuzileiros, Gabinete de Relações
Públicas, Tenente Drago Gonçalves, Tel. 210
927 170 - ext. 306870/390301, endereço
eletrónico: ccf.efz.orp@marinha.pt

1 Estágio

Comissão Cultural da Marinha, Tenente
Soraia Fernandes, Tel. 210 977 315, ext.
305215, endereço eletrónico:
soraia.lanca.fernandes@marinha.pt

2 Estágios

Aluno(a) de Licenciatura nas
áreas das Relações
Públicas e/ou Ciências da
Ciências
Comunicação, Design
Empresariais/Marketing e
Marketing e Publicidade e
Publicidade
Audiovisual e Multimédia.

Aluno(a) de Licenciatura nas
áreas das Relações Públicas Ciências
e/ou Comunicação Social,
Empresariais/Marketing e
Marketing e Publicidade e
Publicidade
Audiovisual e Multimédia

Comissão Cultural de Aluno(a) da Licenciatura ou
Marinha, Belém Mestrado em Multimédia e
Lisboa
Audiovisuais

Artes/Áudio-Visuais e
Produção dos Media

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos de
comunicação, elaborar notícias
para o portal do Recrutamento,
posts para o Facebook do
Recrutamento, elaboração de
pequenos vídeos relacionados
com o Recrutamento.

6 meses,
preferencialmente
no período de
fevereiro a julho

Divulgação para desenvolvimento Especificação dos objetivos
supervisionado de tarefas nas
do estágio por parte da
áreas referidas.
instituição de ensino.

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos nas
áreas de Multimédia e Vídeo.

Curriculum Vitae e portfólio.
Prática de utilização dos
programas de Design da
Adobe

1 Estágio

1 a 2 Estágios

1 Estágio

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
para o aperfeiçoamento da sua
formação pessoal, social e profissional
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Comissão Cultural de Aluno(a) da Licenciatura ou
para o aperfeiçoamento da sua
Marinha, Belém Mestrado em Comunicação
formação pessoal, social e profissional
Lisboa
Social
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Comissão Cultural de Aluno(a) de Licenciatura ou
para o aperfeiçoamento da sua
Marinha, Belém Mestrado em Comunicação
formação pessoal, social e profissional
Lisboa
Social
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Comissão Cultural de Aluno(a) da Licenciatura ou
para o aperfeiçoamento da sua
Marinha, Belém Mestrado em Marketing e
formação pessoal, social e profissional
Lisboa
Comunicação
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos nas
áreas de Multimédia e Vídeo.

Curriculum Vitae, portfólio e
entrevista. Prática de
utilização dos programas da
Adobe.

Comissão Cultural da Marinha, Tenente Ana
Rocha, Tel. +351 210 977 329, ext.30 52 2,
endereço eletrónico:
ana.isabel.rocha@marinha.pt

2 Estágios

Informação e
Jornalismo/Jornalismo e
Reportagem

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de textos de
apresentação dos ONC, PR e
notícias.

Curriculum Vitae . Fluência
em língua inglesa, ao nível da
compreensão e da redação.
Bons conhecimentos de
Informática na ótica do
utilizador.

Comissão Cultural da Marinha, Tenente
Soraia Fernandes, Tel. 210 977 315, ext.
305215, endereço eletrónico:
soraia.lanca.fernandes@marinha.pt

1 Estágio

Informação e
Jornalismo/Jornalismo e
Reportagem

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de textos de
apresentação dos ONC, PR e
notícias.

Curriculum Vitae . Entrevista.
Fluência em língua inglesa,
ao nível da compreensão e da
redação. Bons conhecimentos
de Informática na ótica do
utilizador.

Comissão Cultural da Marinha, Tenente
Soraia Fernandes, Tel. 210 977 315, ext.
305215, endereço eletrónico:
soraia.lanca.fernandes@marinha.pt

1 Estágio

Ciências
Empresariais/Marketing e
publicidade

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de planos de
comunicação e planeamento de
ações de divulgação.

Curriculum Vitae e portfólio.

Comissão Cultural da Marinha, Tenente
Soraia Fernandes, Tel. 210 977 315, ext.
305215, endereço eletrónico:
soraia.lanca.fernandes@marinha.pt

2 Estágios

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Comissão Cultural de Aluno(a) da Licenciatura ou
para o aperfeiçoamento da sua
Marinha, Belém Mestrado em Marketing e
formação pessoal, social e profissional
Lisboa
Comunicação
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

Ciências
Empresariais/Marketing e
publicidade

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de planos de
comunicação e planeamento de
ações de divulgação.

Curriculum Vitae, portfólio e
entrevista.

Comissão Cultural da Marinha, Tenente
Soraia Fernandes, Tel. 210 977 315, ext.
305215, endereço eletrónico:
soraia.lanca.fernandes@marinha.pt

2 Estágios

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Comissão Cultural de
para o aperfeiçoamento da sua
Aluno(a) da Licenciatura ou
Marinha, Belém formação pessoal, social e profissional
Mestrado em Comunicação
Lisboa
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

Ciências
Empresariais/Marketing e
publicidade

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de planos de
comunicação e planeamento de
ações de divulgação.

Curriculum Vitae, portfólio
entrevista.

Comissão Cultural da Marinha, Tenente
Soraia Fernandes, Tel. 210 977 315, ext.
305215, endereço eletrónico:
soraia.lanca.fernandes@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Comissão Cultural de
para o aperfeiçoamento da sua
Aluno(a) da Licenciatura ou
Marinha, Belém formação pessoal, social e profissional
Mestrado em Comunicação
Lisboa
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

Ciências
Empresariais/Marketing e
publicidade

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de planos de
comunicação e planeamento de
ações de divulgação.

Curriculum Vitae e portfólio.

Comissão Cultural da Marinha, Tenente
Soraia Fernandes, Tel. 210 977 315, ext.
305215, endereço eletrónico:
soraia.lanca.fernandes@marinha.pt

1 Estágio

Comissão Cultural de Aluno(a) da Licenciatura ou
Marinha, Belém Mestrado em Multimédia e
Lisboa
Audiovisuais

Artes/Áudio-Visuais e
Produção dos Media

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

Ensino Profissional

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico, Aluno(a) do Curso Técnico
real de trabalho na área de formação
Rua das Trinas de Animação 2D e 3D (nível Artes
colaborando diretamente nas atividades
Lisboa
4)
de serviço.

2 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Serviço de Marketing e Apoio ao
Cliente

Entrevista. Curriculum Vitae ;
Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
gosto pelo trabalho em
304191, endereço eletrónico:
equipa; bom relacionamento
escolahidrografia@hidrografico.pt
pessoal; próativo.

1 Estágio

Ensino Profissional

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico,
real de trabalho na área de formação
Aluno(a) do Curso Técnico
Rua das Trinas colaborando diretamente nas atividades
de Artes Gráficas (nível 4)
Lisboa
de serviço.

2 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Serviço de Marketing e Apoio ao
Cliente

Entrevista. Curriculum Vitae ;
gosto pelo trabalho em
Instituto Hidrográfico, endereço eletrónico:
equipa; bom relacionamento escolahidrografia@hidrografico.pt
pessoal; próativo.

1 Estágio

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Comissão Cultural de Aluno(a) de ensino
Artes/Áudio-Visuais e
Ensino
para o aperfeiçoamento da sua
Marinha, Belém profissional, Licenciatura ou Produção dos Media
Profissional/Superior formação pessoal, social e profissional
Lisboa
Mestrado em Fotografia
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos
fotográficos (produção e
reportagem).

Curriculum Vitae, portfólio e
entrevista.

Comissão Cultural da Marinha, Tenente Ana
Rocha, Tel. +351 210 977 329, ext.30 52 2,
endereço eletrónico:
ana.isabel.rocha@marinha.pt

1 Estágio

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Comissão Cultural de Aluno(a) de ensino
Artes/Áudio-Visuais e
Ensino
para o aperfeiçoamento da sua
Marinha, Belém profissional, Licenciatura ou Produção dos Media
Profissional/Superior formação pessoal, social e profissional
Lisboa
Mestrado em Fotografia
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos
fotográficos (produção e
reportagem).

Curriculum Vitae e portfólio.

Comissão Cultural da Marinha, Tenente
Soraia Fernandes, Tel. 210 977 315, ext.
305215, endereço eletrónico:
soraia.lanca.fernandes@marinha.pt

1 Estágio

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Ensino
para o aperfeiçoamento da sua
Profissional/Superior formação pessoal, social e profissional
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos
fotográficos (produção e
reportagem).

Curriculum Vitae e portfólio.

Gabinete do Chefe de Estado-Maior da
Armada, Comandante Nobre Rodrigues, Tel.
210 925 227, ext. 30 50 27, endereço
eletrónico: nobre.rodrigues@marinha.pt

1 Estágio

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Multimédia e comunicação

Curriculum Vitae detalhado..

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

Aluno(a) de ensino
Artes/Áudio-Visuais e
tecnológico (níveis 3 ou 4)
Produção dos Media
nas áreas Edição de Vídeo e
Multimédia.

2 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos nas
áreas edição de Vídeo e
Multimédia.

Competências técnicas nas
áreas das TIC/Multimédia.

Planetário Calouste Gulbenkian, Sargento
Carlos Pereira, Tel. 210 977 341, endereço
eletrónico: Pcg.adj.sag@marinha.pt

2 Estágios

Aluno(a) de ensino
secundário técnicoprofissional ou de
Licenciatura na área de
Jornalismo/Comunicação
e/ou Design Gráfico.

3 a 6 meses em
Elaboração e revisão de
horário a combinar textos/notícias. Projetos gráficos
com a instituição
de capas e artigos.

Curriculum Vitae, portfólio e
entrevista.

Revista da Armada, Comandante Ana
Alexandra de Brito, Tel. 211593253, ext.
305153, endereço eletrónico:
ana.alexandra.brito@marinha.pt

1 Estágio

Artes

Gabinete Chefe do
Estado-Maior da
Aluno(a) de ensino
Artes/Áudio-Visuais e
Armada, Praça do
profissional, Licenciatura ou Produção dos Media
Comércio, 1100-148 – Mestrado em Fotografia
Lisboa

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o
Instituto Hidrográfico, Aluno(a) do Curso
desenvolvimento de competências
Rua das Trinas Profissional de Vídeo,
técnicas na área da respetiva formação
Lisboa
Fotografia ou Multimédia.
profissional.

Ensino profissional

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Planetário Calouste
para o aperfeiçoamento da sua
Gulbenkian, Belém formação pessoal, social e profissional
Lisboa
através da execução de projetos nas
áreas das TIC/Multimédia.

Proporcionar ao estagiário a
oportunidade de aplicação prática e
Revista da Armada
Ensino Profissional ou consolidação de conhecimentos na área
Pç do Comércio Superior
de jornalismo e design gráfico,
Lisboa
colaborando diretamente nas atividades
de serviço.

Artes/Áudio-Visuais e
Produção dos Media

Informação e Jornalismo

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Comissão Cultural de
para o aperfeiçoamento da sua
Marinha, Belém formação pessoal, social e profissional
Lisboa
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

Aluno(a) da Licenciatura ou
Mestrado em Design de
Comunicação/Design
Gráfico

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Comissão Cultural de
para o aperfeiçoamento da sua
Marinha, Belém formação pessoal, social e profissional
Lisboa
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

Aluno(a) da Licenciatura ou
Mestrado em Design de
Comunicação/Design
Gráfico

Ensino profissional

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
Escola de Fuzileiros
respetivas áreas do curso colaborando de Vale Zebro
diretamente nas atividades de serviço.

Aluno(a) do Curso
Profissional de "Técnico de
Informação e Animação
Turística"

Ensino Profissional

Desenvolver e consolidar, em contexto
real de trabalho, os conhecimentos e as
competências adquiridos ao longo do
curso; desenvolver o espírito de
Polo Museológico do
iniciativa e de autonomia; adequar
Farol do Cabo de S.
atitudes e comportamento para a
Vicente
integração no ambiente de trabalho;
assumir a importância da pontualidade
num contexto profissional.

Aluno(a) de cursos
profissionais na área de
Turismo

Ensino Superior

Desenvolver e consolidar, em contexto
real de trabalho, os conhecimentos e as
competências adquiridos ao longo do
curso; desenvolver o espírito de
Museu de Marinha,
iniciativa e de autonomia; adequar
Praça do Império
atitudes e comportamento para a
1400-206 Lisboa
integração no ambiente de trabalho;
assumir a importância da pontualidade
num contexto profissional.

Aluno(a) de Licenciatura na
área de Turismo

Ensino Profissional

Desenvolver e consolidar, em contexto
real de trabalho, os conhecimentos e as
competências adquiridos ao longo do
curso; desenvolver o espírito de
Museu de Marinha,
iniciativa e de autonomia; adequar
Belém - Lisboa
atitudes e comportamento para a
integração no ambiente de trabalho;
assumir a importância da pontualidade
num contexto profissional.

Aluno(a) de cursos
profissionais na área de
Turismo

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo do trabalho contribuindo
Comissão Cultural de
para o aperfeiçoamento da sua
Aluno(a) da Licenciatura ou
Marinha, Belém formação pessoal, social e profissional
Mestrado em Animação
Lisboa
através da prática on job de
desenvolvimento de projeto.

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

Artes/Design

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos de
Comunicação e Publicidade.

Curriculum Vitae, portfólio e
entrevista. Prática de
utilização dos programas de
Design da Adobe

Comissão Cultural da Marinha, Tenente Ana
Rocha, Tel. +351 210 977 329, ext.30 52 2,
endereço eletrónico:
ana.isabel.rocha@marinha.pt

2 Estágios

Artes/Design

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos de
Comunicação e Publicidade.

Curriculum Vitae e portfólio.
Prática de utilização dos
programas de Design da
Adobe

Comissão Cultural da Marinha, Tenente
Soraia Fernandes, Tel. 210 977 315, ext.
305215, endereço eletrónico:
soraia.lanca.fernandes@marinha.pt

2 Estágios

2 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Enquadramento na equipa de
Especificação dos objetivos
protocolo da Escola de Fuzileiros e do estágio por parte da
no museu do Fuzileiro.
instituição de ensino.

Escola de Fuzileiros de Vale Zebro, Sargento
Lopes Moreira, Tel. 210 927 288, ext.
306988, endereço eletrónico:
M8A22651@marinha.pt

2 Estágios

A acordar com a
instituição de
ensino

Descrição da história do Polo;
elaboração de informação sobre o
Especificação dos objetivos
Polo; atendimento e acolhimento
do estágio por parte da
de turistas; acompanhamento
instituição de ensino.
visitas guiadas/atividades
pedagógicas.

Capitania do Porto de Lagos - Comandante
Conceição Duarte, Tel. 282 788 464,
endereço eletrónico: capitania.lagos@amn.pt

2 Estágios

Período e horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Descrição da história do Museu da
Marinha; elaboração de
Objetivos do estágio a
informação sobre o Museu;
acordar com a instituição de
atendimento e acolhimento de
ensino.
turistas; acompanhamento visitas
guiadas/atividades pedagógicas.

Museu de Marinha - Dra. Helena Almeida
Tel. 210 977 388/90, endereço eletrónico:
museu.svc educativo@marinha.pt

Período e horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Descrição da história do Museu da
Marinha; elaboração de
Objetivos do estágio a
informação sobre o Museu;
acordar com a instituição de
atendimento e acolhimento de
ensino.
turistas; acompanhamento visitas
guiadas/atividades pedagógicas.

Museu de Marinha - Dra. Helena Almeida
Tel. 210 977 388/90, endereço eletrónico:
museu.svc educativo@marinha.pt

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de projetos de
animação.

Serviços Pessoais/Turismo e
Lazer

Serviços Pessoais/Turismo e
Lazer

Serviços Pessoais/Turismo e
Lazer

Serviços Pessoais/Turismo e
Lazer

Serviços Pessoais/Turismo e
Lazer

Curriculum Vitae, portfólio e
entrevista. Prática de
utilização dos programas de
Design da Adobe

Comissão Cultural da Marinha, Tenente Ana
Rocha, Tel. +351 210 977 329, ext.30 52 2,
endereço eletrónico:
ana.isabel.rocha@marinha.pt

2 Estágios

4 Estágios

1 Estágio

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

Ensino Profissional

Desenvolver e consolidar, em contexto
real de trabalho, os conhecimentos e as
competências adquiridos ao longo do
curso; desenvolver o espírito de
iniciativa e de autonomia; adequar
atitudes e comportamento para a
integração no ambiente de trabalho;
assumir a importância da pontualidade
num contexto profissional.

Comissão Cultural de
Marinha - Fragata D.
Fernando II e Glória,
Cacilhas - Almada

Ensino Superior

Desenvolver e consolidar, em contexto
real de trabalho, os conhecimentos e as
competências adquiridos ao longo do
curso; desenvolver o espírito de
iniciativa e de autonomia; adequar
atitudes e comportamento para a
integração no ambiente de trabalho;
assumir a importância da pontualidade
num contexto profissional.

Comissão Cultural de
Marinha - Fragata D.
Fernando II e Glória, Aluno(a) de Licenciatura na
Largo Alfredo Dinis,
área de Turismo
Cacilhas
2800-252 Almada

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das Ciências da
Educação, colaborando,
designadamente, no desenvolvimento
de ferramentas de trabalho com vista ao
aumento da qualidade da formação.

Escola da Autoridade
Marítima, Base Naval Aluno(a) da Licenciatura em
de Lisboa, AlfeiteCiências da Educação
Almada

Ensino Superior

Realizar estudos na área da tecnologia
educativa; colaborar no
desenvolvimento das atividades do
Observatório de Qualidade da
Formação (OQF); contribuir para a
inovação do Sistema de Formação
Profissional da Marinha (SFPM) através
do desenvolvimento de ferramentas de
trabalho com vista ao aumento da
qualidade da formação.

Aluno(a) de cursos
profissionais na área do
Turismo/Animação
Sociocultural

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

Serviços Pessoais/Turismo e
Lazer

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

Atendimento e acolhimento de
Período e horário a
turistas; acompanhamento de
acordar com a
visitas guiadas/atividades
instituição de
pedagógicas e elaboração de
ensino
informação sobre o Museu.

REQUISITOS DE CANDIDATURA

Objetivos do estágio a
acordar com a instituição de
ensino.

POC

Fragata D. Fernando II e Glória,, Tel.
212746295; 910088425; endereço eletrónico:
uamfgloria.sec@marinha.pt

OBS
QUANTITATIVOS

4 Estágios

Atendimento e acolhimento de
Período e horário a
turistas; acompanhamento visitas Objetivos do estágio a
acordar com a
guiadas/atividades pedagógicas e acordar com a instituição de
instituição de
elaboração de informação sobre o ensino.
ensino
Museu.

Fragata D. Fernando II e Glória,
Tel. 212746295; 910088425; endereço
eletrónico: uamfgloria.sec@marinha.pt

Formação de Professoresformadores e ciências da
Educação/Ciências da
Educação

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Conceção e avaliação da
formação

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado

Escola da Autoridade Marítima, Comandante
Mota Moreira, Tel. 210 984 140, endereço
eletrónico: eam.formacao.diretor@amn.pt

1 Estágio

Direção de Formação,
Observatório da
Aluno(a) da
Qualidade da
Licenciatura/Mestrado em
Formação (OQF),
Ciências da Educação.
Praça do Comércio Lisboa

Formação de Professoresformadores e ciências da
Educação/Ciências da
Educação

Em horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Qualidade e avaliação da
formação.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado

Direção de Formação, Comandante Sara
Reino, Tel. 210 960 887 - endereço
eletrónico: sara.matias.reino@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Superior

Realizar estudos na área da tecnologia
educativa; colaborar no
desenvolvimento das atividades da
Repartição de Tecnologias de
Formação (RTF) no âmbito do
desenvolvimento curricular.

Direção de Formação,
Repartição de
Aluno(a) da
Tecnologias da
Licenciatura/Mestrado em
Formação, Praça do Ciências da Educação.
Comércio- Lisboa

Formação de Professoresformadores e ciências da
Educação/Ciências da
Educação

Em horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Desenvolvimento curricular

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado

Direção de Formação, Comandante Sara
Reino, Tel. 210 960 887 - endereço
eletrónico: sara.matias.reino@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das Ciências da
Educação, colaborando,
designadamente, no desenvolvimento
de ferramentas de trabalho com vista ao
aumento da qualidade da formação.

Escola da Autoridade
Marítima, Base Naval Aluno(a) da Licenciatura em
de Lisboa, AlfeiteCiências da Educação
Almada

Formação de Professoresformadores e ciências da
Educação/Ciências da
Educação

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Conceção e avaliação da
formação

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado

Escola de Autoridade Maritima, Comandante
Mota Moreira, Tel. 210 98 4140 - ext.
306140, endereço eletrónico:
eam.formacao.diretor@amn.pt

1 Estágio

Serviços Pessoais/Turismo e
Lazer

4 Estágios

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

OBS
QUANTITATIVOS

3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento e
aperfeiçoamento dos
conhecimentos nas áreas do
Registo Patrimonial de
Embarcações, Domínio Público
Marítimo e Procedimento
Administrativo.

Direito/Direito

1 a 3 meses

Comissão Cultural da Marinha,
Desenvolvimento e
Tenente Helena Ramos, Tel. 210 977 325,
aperfeiçoamento de elaboração de Breve carta de apresentação
ext. 305225, endereço
documentos na área do Direito
e Curriculum Vitae
eletrónico:
Administrativo
ccm.juridico@marinha.pt

Aluno(a) do Curso Técnico
Superior Profissional em
Serviços Jurídicos (nível 5)

Direito/Direito

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Acompanhamento do serviço
diário do Serviço de Justiça do
Comando Local

Bons conhecimentos de
informática na ótica do
utilizador. Interesse em
desenvolver projetos.

Comando Local da Polícia Marítima de Ponta
Delgada, 2º Comandante Local, Chefe PM
Silva Marques, endereço eletrónico:
clpmpdelgada.2cte@amn.pt

1 Estágio

Ciências Sociais e do
Comportamento/Sociologia e
outros estudos

3 a 9 meses, em
horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Desenvolvimento de estudos e
projetos sociológicos.

Carta de motivação
Curriculum Vitae detalhado.
Entrevista

Comissão Cultural da Marinha,
Dr. Nelson Albano, Tel. 210
977 358, ext. 305258, endereço
eletrónico:
ccm.ges.pessoas@marinha.pt

1 Estágio

Desenvolver competências, em
Ensino Superior
contexto real de trabalho, no âmbito da
(estágio de muito curta respetiva licenciatura/ área de
duração)
formação, colaborando nas atividades
do serviço.

Capitania do Porto de
Lisboa
Aluno(a) da Licenciatura em
Direito/Direito
Alcântara-Mar; 1350- Direito
352 Lisboa

Desenvolver competências, em
Ensino Superior
contexto real de trabalho, no âmbito da
(estágio de muito curta respetiva licenciatura/ área de
duração)
formação, colaborando nas atividades
do serviço.

Comissão Cultural
de Marinha, Belém Lisboa

Aluno(a) da Licenciatura ou
Mestrado em Direito

Comando Local da
Policia Marítima de
Ponta Delgada

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

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
formações

Ensino Superior

Desenvolver competências, em
Comissão Cultural
contexto real de trabalho, no âmbito da
de Marinha, Belém respetiva licenciatura/ mestrado/área de
Lisboa
formação.

Aluno(a) da Licenciatura/
Mestrado em Sociologia

Ensino Superior

Desenvolver competências, em
contexto real de trabalho, no âmbito das
respetivas licenciaturas/ áreas de
formação.

3 a 9 meses, em
Ciências Empresariais/Gestão
Aluno(a) da Licenciatura na
horário a acordar
e Administração
área de Recursos Humanos
com a instituição
de ensino

Colaboração nas atividades do
serviço na área dos Recursos
Humanos.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários, em
contexto real de trabalho, no âmbito da
Gestão de Recursos Humanos,
práticas e modelos que permitam
desenvolver competências críticas e
decisivas para uma intervenção
diferenciada e inovadora neste domínio, Instituto Hidrográfico,
considerando: consciência social e
Rua das Trinas ética; planemanto e enquadramento
Lisboa
estratégico da função Gestão RH;
gestão da diversidade e capacidade de
gerar sinergias em situações de
mudança constante; aplicação de
ferramentas específicas de intervenção
em Gestão de RH.

Aluno (a) da
Licenciatura/Mestrado em
Gestão de Recursos
Humanos

Integração de novos trabalhadores
na organização. Aplicação das
normas e procedimentos na área
do recrutamento; execução de
projetos relativamente à
Curriculum Vitae detalhado.
valorização de cada trabalhador; Entrevista
estudo de formas de
reconhecimento dos
trabalhadores; apoio às ações
desenvolvidas no serviço.

Comando Geral da
Polícia Marítima,
Praça do Comércio
1100-148 Lisboa

POC

3 a 6 meses, em
Ciências Empresariais/Gestão horário a acordar
e Administração
com a instituição
de ensino

Capitania do Porto de Lisboa, Comandante
Boliqueime da Conceição, telefone 210 911
123, ext. 325823, endereço eletrónico:
caplisboa.adjcp@amn.pt

Comando-geral da Polícia Marítima
Comandante Serrano Augusto
Formação na área de
Tel. 210 984 162, ext. 306162, Tlm: 916 171
Recurso Humanos.
193,
Conhecimentos de infomática
endereço eletrónico:
na ótica do utilizador
cgpm.of.adj.rec@amn.pt

Instituto Hidrográfico, Serviço de Pessoal,
endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

2 Estágios

1 Estágio

2 Estágios

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo laboral e a oportunidade e Instituto Hidrográfico,
aplicação prática e consolidação dos
Rua das Trinas seus conhecimentos, bem como a
Lisboa
aquisição de novos.

Aluno(a) do ensino
secundário/técnico
profissional na área de
Recursos Humanos

Ensino Superior

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
Direção de Pessoal
respetivas áreas de licenciatura
Alcântara
colaborando diretamente nas atividades Lisboa
do serviço.

Aluno(a) da Licenciatura em
Gestão de Recursos
Ciências Empresariais/Gestão
Humanos ou Administração e Administração
Pública

Ensino Superior

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
Direção de Pessoal
respetivas áreas de licenciatura
Alcântara
colaborando diretamente nas atividades Lisboa
do serviço.

3 a 6 meses, em
Aluno(a) da Licenciatura em
Ciências Empresariais/Gestão horário a acordar
Gestão de Recursos
e Administração
com a instituição
Humanos
de ensino

Ensino Superior

Desenvolver competências, em
contexto real de trabalho, no âmbito das
Departamento
respetivas licenciaturas/ áreas de
Marítimo da Madeira
formação, colaborando nas atividades
do serviço.

Aluno(a) do Curso de
Especialização Tecnológica Ciências Empresariais/Gestão
(CET) em Gestão Recursos e Administração
Humanos (RH)

Ensino Superior

Desenvolver competências críticas e
decisivas para uma intervenção
Comissão Cultural
diferenciada e inovadora no domínio
de Marinha, Belém dos RH; Aplicação de ferramentas
Lisboa
específicas de intervenção em contexto
real de trabalho no âmbito da GRH.

Aluno(a) da
Licenciatura/Mestrado em
Gestão de Recursos
Humanos

Ensino Profissional

Minimo 3 meses,
em horário a
Ciências Empresariais/Gestão
acordar com a
e Administração
instituição de
ensino

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

3 a 6 meses, em
Ciências Empresariais/Gestão horário a acordar
e Administração
com a instituição
de ensino

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

Apoio na área de expediente e
arquivo do serviço; elaboração de
mapa de controlo relativamente às
obrigações legais; preparação de
informações necessárias à
Curriculum Vitae detalhado.
organização do serviço;
colaboração nos processos de
justiça; colaboração no processo
de recrutamento e admissão do
pessoal .

POC

OBS
QUANTITATIVOS

Instituto Hidrográfico, Serviço de Pessoal,
endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

2 Estágios

Direção de Pessoal.
Comandante Bandeira Abreu,
Tel. 213945417
ext.-304617
Endereço electrónico:
bandeira.abreu@marinha.pt

2 Estágios

Direção de Pessoal.
Comandante Bandeira Abreu,
Tel. 213945417
ext.-304617
Endereço electrónico:
bandeira.abreu@marinha.pt

1 Estágio

Aplicação, no domínio
organizacional, dos
conhecimentos adquiridos.

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino. Fluência
em língua inglesa, ao nível da
compreensão e da redação.
Bons conhecimentos de
Informática na ótica do
utilizador.

Departamento Marítimo da Madeira,
Comandante Rui Seixas Teixeira, Tel. 291
104 340, endereço eletrónico:
depmarmadeira.ch.saf@amn.pt

1 Estágio

Desenvolvimento de estudos e
projetos no âmbito da GRH

Carta de motivação
Curriculum Vitae detalhado.
Entrevista

Comissão Cultural da Marinha,
Dr. Nelson Albano, Tel. 210
977 358, ext. 305258, endereço
eletrónico:
ccm.ges.pessoas@marinha.pt

1 Estágio

Elaborar estudos de planeamento Curriculum Vitae detalhado
de recursos humanos

Elaborar estudos de planeamento
Curriculum Vitae detalhado
de recursos humanos

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

Ensino Superior

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
respetivas licenciaturas/ áreas de
formação, colaborando nas atividades
do serviço.

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

Aluno(a) da Licenciatura em
Humanidades/História e
História ou Aluno da
Arqueologia
Licenciatura em Património
Cultural e Arqueologia

A acordar com a
instituição de
ensino

Investigação/produção de
conteúdos específicos sobre o
Especificação dos objetivos
acervo arquivístico com vista à
do estágio por parte da
sua divulgação (espólio do Museu
instituição de ensino.
Marítimo Almirante Ramalho
Ortigão).

Departamento Máritimo do Sul Comandante Afonso Martins, Tel. 289 072
102, móvel. 917 278 566, endereço
eletrónico: afonso.martins@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Superior

Desenvolver competências, em
contexto real de trabalho, no âmbito das Polo Museológico do
respetivas licenciaturas/ áreas de
Farol do Cabo de S.
formação, colaborando nas atividades Vicente
do serviço.

Aluno(a) da Licenciatura em Humanidades/História e
História ou em Património
Arqueologia
Cultural e Arqueologia

A acordar com a
instituição de
ensino

Investigação/produção de
conteúdos específicos sobre o
acervo arquivístico com vista à
sua divulgação (espólio do Polo
Museológico).

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

Capitania do porto de Lagos - Comandante
Conceição Duarte, Tel. 282 788 464,
endereço eletrónico: capitania.lagos@amn.pt

1 Estágio

Ensino Superior

Tomar contacto com as diferentes
realidades e especificidades do
quotidiano de um arquivo, visando o
desenvolvimento de competências
específicas na área da investigação
arquivística.

Biblioteca Central de
Marinha/Arquivo
Histórico, Rua da
Junqueira, Lisboa

Humanidades/História e
Aluno(a) da Licenciatura em
Arqueologia
História

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Investigação/produção de
conteúdos específicos sobre o
acervo arquivístico com vista à
sua divulgação (história de
entidades produtoras e fundos,
catálogos, internet , etc.).

Curriculum Vitae detalhado.

Biblioteca Central da Marinha (BCM), Drª
Isabel Beato: Tel. 210 977 318 endereço
eletrónico: maria.isabel.beato@marinha.pt

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aquisição e
consolidação de conhecimentos sobre
História Marítima Portuguesa.

Museu de Marinha,
Praça do Império
1400-206 Lisboa

Aluno(a) da
Licenciatura/Mestrado em
História

Humanidades/História e
Arqueologia

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Estudo e contextualização das
coleções do Museu de Marinha;
produção de conteúdos de apoio
às exposições permanente e
temporárias.

Objetivos do estágio a
acordar com o proponente e
instituição de ensino.

Museu de Marinha - Serviço de Investigação Tenente Bruno Gonçalves Neves
Tel. 210 977 379 , endereço eletrónico:
mm.ch.inv@marinha.pt

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
académicos; promover aquisição de
novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências
relativas ao contexto de trabalho na
área de Museologia

Museu de Marinha,
Praça do Império
1400-206 Lisboa

Aluno(a) da
Licenciatura/Mestrado em
História

Humanidades/História e
Arqueologia

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Inventariação de peças. Registo
em base de dados.
Montagem/desmontagem de
exposições

Objetivos do estágio a
acordar com a instituição de
ensino.

Museu de Marinha - Serviço do Património Tenente Ana Tavares
Tel. 210 977 381, endereço eletrónico:
mm.ch.pat@marinha.pt

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
académicos; promover aquisição de
novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências
relativas ao contexto de trabalho na
área da Museologia.

Museu de Marinha,
Praça do Império
1400-206 Lisboa

Aluno(a) da
Licenciatura/Mestrado em
Museologia

Humanidades/História e
Arqueologia

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Elaboração de estudos e projetos
relativos à renovação da
exposição permanente do Museu
de Marinha

Objetivos do estágio a
acordar com o proponente e
instituição de ensino.

Museu de Marinha - Serviço de Investigação Tenente Bruno Gonçalves Neves
Tel. 210 977 379 , endereço eletrónico:
mm.ch.inv@marinha.pt

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
académicos; promover aquisição de
novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências
relativas ao contexto de trabalho na
área de Museografia e Conservação e
Restauro

Museu de Marinha,
Praça do Império
1400-206 Lisboa

Aluno(a) da
Humanidades/História e
Licenciatura/Mestrado em
Arqueologia
Museologia ou Conservação
e Restauro

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Higienização e acondicionamento
Objetivos do estágio a
de peças; conservação
acordar com a instituição de
preventiva; relatórios de estado de
ensino.
conservação de peças, etc.

Museu Marítimo
Almirante Ramalho
Ortigão Departamento
Marítimo do Sul

Museu de Marinha - Serviço do Património Tenente Ana Tavares
Tel. 210 977 381, endereço eletrónico:
mm.ch.pat@marinha.pt

1 Estágio/período

1 Estágio

1 Estágio

1 Estágio

1 Estágio

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
académicos; promover aquisição de
novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências
relativas ao contexto de trabalho na
área de Museografia e Conservação e
Restauro

Museu de Marinha,
Praça do Império
1400-206 Lisboa

Aluno(a) de cursos técnicos
de Restauro/Museografia

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
académicos; promover aquisição de
novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências
relativas ao contexto de trabalho na
área de Arquivo.

Museu de Marinha,
Praça do Império
1400-206 Lisboa

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
académicos; promover aquisição de
novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências
relativas ao contexto de trabalho na
área de Arquivo.

Museu de Marinha,
Praça do Império
1400-206 Lisboa

Ensino Superior

Proporcionar a alunos do ensino
superior o contacto e a experiência
associado ao trabalho na área de BAD e
a respetiva consolidação de
conhecimentos, num contexto de
multidisciplinariedade e grande
dinâmica cultural.

Aluno(a) da
Licenciatura/Mestrado/PósAcademia de Marinha graduação em Ciências
Edifício da Marinha
Documentais (BAD) ou
Rua do Arsenal
História (com prevalência na
1149-001 Lisboa
área de Documentação e
Arquivistica)

Ensino Superior

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
Instituto Hidrográfico,
respetivas áreas de licenciatura
R. das Trinas - Lisboa
colaborando diretamente nas atividades
do serviço.

Aluno(a) da Licenciatura ou
pós-graduação em História
da arte/Antrolopologia/
Museologia e
Património/Conservação e
Restauro ou equivalente.

Ensino Profissional

Aquisição de conhecimentos no âmbito
Aquário de Vasco da
das técnicas de manutenção de
Gama, Dafundo
organismos aquáticos em cativeiro.

Aluno(a) de curso
profissional com
equivalência do 9º ao 12º
ano de escolaridade

Ensino Profissional

Aquisição de conhecimentos no âmbito
da produção de plâncton e controlo da Aquário de Vasco da
qualidade da água em organismos de
Gama, Dafundo
cativeiro.

Aluno(a) de curso
profissional com
equivalência do 9º ao 12º
ano de escolaridade

Ensino Superior

Aquisição de conhecimentos no âmbito
das técnicas de Aquariologia e
divulgação científica e aquisição de
Aquário de Vasco da
competências para elaboração e
Gama, Dafundo
coordenação de projetos nas áreas
referidas.

Aluno(a) de Licenciatura ou
Mestrado na área da
Biologia

Ensino Profissional

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Conservação preventiva de peças,
Objetivos do estágio a
verificação de estados de
acordar com a instituição de
conservação e pequenas
ensino.
intervenções.

Museu de Marinha - Serviço do Património Tenente Ana Tavares
Tel. 210 977 381, endereço eletrónico:
mm.ch.pat@marinha.pt

Aluno(a) da Licenciatura/PósHumanidades/História e
graduação/Mestrado em
Arqueologia
Ciências Documentais
(variante Arquivo)

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Tratamento e descrição de
desenhos e planos em base de
dados

Objetivos do estágio a
acordar com a instituição de
ensino.

Museu de Marinha - Serviço do Património Tenente Ana Tavares
Tel. 210 977 381, endereço eletrónico:
mm.ch.pat@marinha.pt

Aluno(a) da Licenciatura/PósHumanidades/História e
graduação/Mestrado em
Arqueologia
Ciências Documentais
(variante Arquivo)

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Tratamento e descrição de
documentação (fotografia) e
Objetivos do estágio a
respetivo registo em base de
acordar com a instituição de
dados. Higienização e
ensino.
acondicionamento de coleções de
fotografia

Museu de Marinha - Serviço do Património Tenente Ana Tavares
Tel. 210 977 381, endereço eletrónico:
mm.ch.pat@marinha.pt

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Apoio às ações desenvolvidas na
área de Catalogação e Indexação
nos domínios de Biblioteca e
Curriculum vitae detalhado.
Arquivística. Participação nas
atividades e projetos da Academia
de Marinha.

Academia de Marinha
Tenente
Ferreira Cardoso
Tel. 210 984 714, endereço eletrónico
afonso.ferreira.cardoso@marinha.pt

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Inventariação de coleções técnicoCurriculum Vitae detalhado.
científicas do IH

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

4 semanas
(duração mínima),
em horário normal
de trabalho.

Participação nas atividades de
manutenção de organismos
aquáticos em cativeiro.

Proposta de estágio remetida
pelo estagiário ou pela
instituição de ensino, bem
como a indicação do período
e especificação dos objetivos
do estágio.

Aquário de Vasco da Gama, Serviço de
Aquariologia, Dra. Fátima Gil, Tel. 214 205
000/214 205 009, endereço eletrónico:
aquariovgama@marinha.pt

2 Estágios

4 semanas
(duração mínima),
em horário normal
de trabalho.

Participação nas atividades de
manutenção dos stocks e culturas
de plâncton, bem como nas de
controlo da qualidade da água dos
diferentes tanques e aquários.

Proposta de estágio remetida
pelo estagiário ou pela
instituição de ensino, bem
como a indicação do período
e especificação dos objetivos
do estágio.

Aquário de Vasco da Gama, Serviço de
Química e Plâncton, Tenente Gomes
Calado, Tel. 214 205 010, ext. 309060,
endereço eletrónico:
aquariovgama@marinha.pt ou
avg.plancton@marinha.pt

1 Estágio

1 mês (duração
mínima), em
horário normal de
trabalho.

Elaboração e execução de
projetos técnicos/científicos na
área da Biologia, Aquariologia e
Conservação de Organismos
Aquáticos em Cativeiro

Proposta de estágio remetida
pelo estagiário ou pela
instituição de ensino, bem
como a indicação do período
e especificação dos objetivos
do estágio.

Aquário de Vasco da Gama, Serviço de
Aquariologia, Dra. Fátima Gil, Tel. 214 205
000/214 205 009, endereço eletrónico:
avg.aqua@marinha.pt

3 Estágios

Humanidades/História e
Arqueologia

Informação e
jornalismo/Biblioteconomia,
Arquivo e Documentação
(BAD)

Humanidades/História e
Arqueologia

Ciências da Vida/ Biologia e
Bioquimica

Ciências da Vida/ Biologia e
Bioquimica

Ciências da Vida/ Biologia e
Bioquimica

1 Estágio

1 Estágio

1 Estágio

2 Estágios

1 Estágio

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários uma
experiência de integração profissional e
contacto com as atividades de um
laboratório de colheita de produtos
Centro de Medicina
biológicos, permitindo a consolidação de Naval
conhecimentos, ao nivel da execução
de colheitas, incluindo colheitas no
âmbito da toxicologia.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências e
técnicas na área da Toxicologia.

Laboratório de
Análises FármacoToxicológicas da
Marinha

Aluno(a) da Licenciatura em
Análises Clínicas,
Saúde/Ciências
Licenciatura/Mestrado em
Farmacêuticas
Ciências Farmacêuticas.

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências e
técnicas na área da Toxicologia.

Laboratório de
Análises FármacoToxicológicas da
Marinha

Aluno(a) do Curso Técnico
de Análises Laboratoriais

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o contacto
e a vivência, em contexto laboral, com
um laboratório de análise química, bem
como a oportunidade de aplicação
prática e consolidação de
conhecimentos adquiridos em contexto
escolar.

Direção de
Abastecimento, Base
Naval de Lisboa,
Alfeite-Almada

Aluno(a) de curso nas áreas
de Técnico de
Ciências Físicas/Química
Química/Análises
Laboratoriais/Química

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
adquiridos no contexto do curso
profissional.

Aluno (a) de curso
Instituto Hidrográfico,
profissional na área de
Rua das Trinas Técnico de Análise
Lisboa
Laboratorial

Ensino Superior

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
respetivas áreas colaborando
diretamente nas atividades do serviço.

Instituto Hidrográfico,
Aluno(a) da Licenciatura em
R. das Trinas Ciências Fisicas/Ciências da
Engenharia Geográfica ou
Lisboa/Base
Terra
equivalente
Hidrográfica do Seixal

Ensino Superior

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico,
real de trabalho no âmbito das
R. das Trinas - Lisboa
respetivas áreas de
/Base Hidrográfica do
licenciatura/mestrado colaborando
Seixal
diretamente nas atividades do serviço.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática de
Instituto Hidrográfico, Aluno(a) da Licenciatura de
conhecimentos e desenvolvimento de
Rua das Trinas Geologia/ Engenharia
competências relativas ao contexto de
Lisboa
Geográfica
trabalho na área da geologia e geofísica
marinhas.

Aluno(a) da Licenciatura em
Ciências Biomédicas
Saúde
Laboratoriais

Ciências Físicas/Química

Ciências Físicas/Química

Alunos de
Licenciatura/Mestrado nas Ciências Fisicas/Ciências da
áreas de Oceanografia e Terra
Ciências do Mar

Ciências Fisicas/Ciências da
Terra

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

1-2 meses, em
horário normal de
trabalho

Participação nas atividades de um Especificação dos objetivos
Laboratório de Colheita de
de estágio por parte da
Produtos Biológicos
instituição de ensino

Centro de Medicina Naval, Comandante Rita
Fernandes, Tel. 211 909 726, endereço
eletrónico:rita.marin.fernandes@marinha.pt

1 Estágio

2 meses

Participação nas atividades do
Especificação dos objetivos
laboratório na área da Toxicologia
do estágio por parte da
Forense de análise de drogas de
instituição de ensino.
abuso

Laboratório de Análises FármacoToxicológicas da Marinha, Comandante
Isabel Nobre, Tel. 213 945 598, Ext. 326653,
endereço eletrónico:
isabel.maria.nobre@marinha.pt

2 a 4 Estágios/ano

1 a 2 meses

Participação nas atividades do
Especificação dos objetivos
laboratório na área da Toxicologia
do estágio por parte da
Forense de análise de drogas de
instituição de ensino.
abuso

Laboratório de Análises FármacoToxicológicas da Marinha, Comandante
Isabel Nobre, Tel. 213 945 598, Ext. 326653,
endereço eletrónico:
isabel.maria.nobre@marinha.pt

2 a 4 Estágios/ano

1 a 4 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Aplicação de técnicas laboratoriais
e análise a produtos
petroquímicos, nomeadamente
óleos novos e usados e
combustíveis.

Curriculum Vitae tipo
Europass/Proposta dos
objetivos do estágio por parte
da instituição de ensino a
acordar com o LAQ/Entrevista
como fator eliminatório

Laboratório de Análises Químicas, Direção
de Abastecimento, Tec. Sup. Pedro Faria,
Tel. 210 901 665, Ext. 301465, endereço
eletrónico: pedro.ferreira.faria@marinha.pt

2 Estágios/ano sem
sobreposição

1 a 4 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Técnicas laboratoriais de
determinação de constituintes e
compostos considerados
poluentes no meio marinho.

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

Instituto Hidrográfico, Divisão Química e
Poluição Marinha, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolvimento de
competências em Cartografia e
respetivas técnicas de suporte,
tais como Hidrografia e
Topografia.

Curriculum Vitae detalhado.

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Desenvolver competências
relativas às técnicas de
observação no campo e
processamento de dados na área
de Oceanografia Física

Curriculum Vitae detalhado.

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

2 Estágios

9 a 12 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Estudo de erosão costeira da ilha
de Santa Maria. Associado a
projeto de investigação FCT
PLATMAR. Georeferenciação de
fotos aéreas de diferentes
períodos para obter taxas de
erosão costeira. Relacionar com
exposição à ondulação incidente.

Curriculum Vitae detalhado.

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

2 Estágios

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

Ensino Superior

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito das
Instituto Hidrográfico - Aluno(a) de
respetivas áreas de
Rua das Trinas
Licenciatura/Mestrado na
licenciatura/mestrado colaborando
Lisboa
área de Química
diretamente nas atividades de serviço.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários uma
experiência de integração profissional e
contacto com as atividades do Serviço
de Psicologia.

Centro de Medicina
Naval,
Ciências Sociais e do
Gabinete de
Aluno(a) da Licenciatura em
Comportamento/Psicologia
Psicologia,
Ciências Psicológicas
Base Naval de Lisboa Alfeite

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários a
integração profissional e contacto com a
dinâmica das atividades farmacêuticas
em farmácia comunitária.

Departamento de
Logística SanitáriaAluno(a) do Mestrado em
Base Naval de Lisboa - Ciências Farmacêuticas
Alfeite

Saúde/ Ciências
Farmacêuticas

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários a
integração profissional e contacto com a
dinâmica das atividades farmacêuticas
num serviço de aprovisionamento e
distribuição num centro logístico sanitário de grande dimensão.

Departamento de
Logística SanitáriaAluno(a) do Mestrado em
Base Naval de Lisboa - Ciências Farmacêuticas
Alfeite

Saúde/ Ciências
Farmacêuticas

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários uma
experiência de integração profissional e
contacto com as atividades de um
laboratório de Cardiopneumologia.

Centro de Medicina
Naval,
Aluno(a) da Licenciatura em Saúde/Tecnologia de
Base Naval de Lisboa - Fisiologia Clínica
Diagnóstico e Terapêutica
Alfeite

1-2 meses, em
horário normal de
trabalho

Ensino Profissional

Desenvolver competências em contexto
real de trabalho no âmbito da saúde
oral, colaborando diretamente nas
atividades de serviço.

Centro de Medicina
Naval,
Aluno(a) do Curso Técnico
Base Naval de Lisboa - de Auxiliar de Saúde
Alfeite

Em horário e
duração a acordar
Assistente de Medicina Dentária
com a entidade de
ensino

Ciências Físicas/Química

Saúde

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Estudos e trabalhos sobre as
propriedades químicas da água do
mar e sobre métodos analíticos de Curriculum Vitae detalhado.
determinação de nutrientes em
meio marinho.

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

1-2 meses, em
horário normal de
trabalho

Sensibilização à Psicologia em
contexto operacional e militar;
Especificação dos objetivos
atividades formativas no contexto de estágio por parte da
operacional, riscos psicossociais instituição de ensino
em contexto laboral.

Centro de Medicina Naval, Comandante Rita
Fernandes, Tel. 211 909 726, Tlm:
917595987 , endereço
eletrónico:rita.marin.fernandes@marinha.pt

2 Estágios

4 ou 6 meses

Consolidação de conhecimentos
Especificação dos objetivos
ao nível da prestação de cuidados
de estágio por parte da
de saúde no âmbito da assistência
instituição de ensino
farmacêutica.

Departamento de Logística Sanitária,
Comandante Helena Fernandes, Tel.
211909781, Tlm: 916986495, endereço
eletrónico:
helena.maria.fernandes@marinha.pt

1 Estágio

4 ou 6 meses

Consolidação de conhecimentos Especificação dos objetivos
ao nível da atividade farmacêutica de estágio por parte da
no Centro Logístico - Sanitário.
instituição de ensino

Departamento de Logística Sanitária,
Comandante Helena Fernandes, Tel.
211909781, Tlm: 916986495, endereço
eletrónico:
helena.maria.fernandes@marinha.pt

1 Estágio

Consolidação de conhecimentos,
ao nivel da execução dos
Especificação dos objetivos
principais exames de
de estágio por parte da
cardiopneumologia, no Laboratório instituição de ensino
de Cardiopneumologia.

Centro de Medicina Naval, Comandante Rita
Fernandes, Tel. 211 909 726, Tlm:
917595987 , endereço
eletrónico:rita.marin.fernandes@marinha.pt

1 Estágio

Centro de Medicina Naval, Comandante Rita
Fernandes, Tel. 211 909 726, Tlm:
917595987 , endereço
eletrónico:rita.marin.fernandes@marinha.pt

1 Estágio

Especificação dos objetivos
de estágio por parte da
instituição de ensino

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

Consolidação de conhecimentos
1 semana a 1 mês,
nas áreas da Cardiopneumologia,
em horário normal
Audiologia, Radiologia Básica e
de trabalho.
Colheita de Produtos Biológicos.

Proposta de estágio remetida
pelo estagiário ou pela
instituição de origem do
estagiário com a indicação do
período e especificação dos
objetivos do estágio

Centro de Medicina Naval, Comandante Rita
Fernandes, Tel. 211 909 726, Tlm:
917595987 , endereço
eletrónico:rita.marin.fernandes@marinha.pt

1 Estágio

1 semana, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino.

Desenvolvimento de
competências técnicas na área da
Medicina Subaquática e
Hiperbárica

Proposta de estágio remetida
pelo estagiário ou pela
instituição de origem do
estagiário com a indicação do
período e especificação dos
objetivos do estágio

Centro de Medicina Subaquática e
Hiperbárica, Comandante Vieira Branco,
Tel. 218 840 802, ext. 305702, Tlm: 912 345
910, endereço eletrónico:
joao.vieira.branco@marinha.pt

Consolidação de conhecimentos,
1 semana a 1 mês,
ao nivel da execução de colheitas,
em horário normal
incluindo colheitas no âmbito da
de trabalho.
toxicologia.

Proposta de estágio remetida
pelo estagiário ou pela
instituição de origem do
estagiário com a indicação do
período e especificação dos
objetivos do estágio

Centro de Medicina Naval, Comandante Rita
Fernandes, Tel. 211 909 726, Tlm:
917595987 , endereço
eletrónico:rita.marin.fernandes@marinha.pt

Especificação dos objetivos
de estágio por parte da
instituição de ensino.
A frequentar o Mestrado de
Medicina Hiperbárica e
Subaquática

Centro de Medicina Subaquática e
Hiperbárica, Comandante Vieira Branco,
Tel. 218 840 802, ext. 305702, Tlm: 912 345
910, endereço eletrónico:
joao.vieira.branco@marinha.pt

Saúde/Enfermagem

Consolidação de conhecimentos
1 semana a 1 mês,
ao nível da prestação de cuidados
em horário normal
de saúde no âmbito da Medicina
de trabalho.
Subaquática e Hiperbárica

Especificação dos objetivos
de estágio por parte da
instituição de ensino.
A frequentar a Pós-graduação
em Prevenção e Tratamento
de Feridas

Centro de Medicina Subaquática e
Hiperbárica, Comandante Vieira Branco,
Tel. 218 840 802, ext. 305702, Tlm: 912 345
910, endereço eletrónico:
joao.vieira.branco@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Superior

Habilitar os estagiários com
Centro de Medicina
conhecimentos básicos sobre a
Subaquática e
Medicina do Mergulho e conhecimentos
Hiperbárica
em Medicina Hiperbárica.

Aluno(a) da Licenciatura em
Saúde/Enfermagem
Enfermagem

1 a 3 semanas, em
Consolidação de conhecimentos
horário a acordar
ao nível da Medicina Subaquática
com a instituição
e Hiperbárica
de ensino.

Especificação dos objetivos
de estágio por parte da
instituição de ensino.
A frequentar o Mestrado de
Medicina Hiperbárica e
Subaquática

Centro de Medicina Subaquática e
Hiperbárica, Comandante Vieira Branco,
Tel. 218 840 802, ext. 305702, Tlm: 912 345
910, endereço eletrónico:
joao.vieira.branco@marinha.pt

1 Estágio

Ensino Superior

Dotar os estagiários com
conhecimentos técnicos referentes aos
equipamentos utilizados no âmbito da
Medicina Hiperbárica.

Engenharias e técnicas
Aluno(a) da Licenciatura em
afins/Tecnologia dos
Tecnologia Biomédica
Processos Químicos

3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino.

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

Centro de Medicina Subaquática e
Hiperbárica, Comandante Vieira Branco,
Tel. 218 840 802, ext. 305702, Tlm: 912 345
910, endereço eletrónico:
joao.vieira.branco@marinha.pt

1 Estágio

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários uma
experiência de integração profissional e
contacto com as atividades de uma
Unidade de Meios Complementares de
Diagnóstico (Laboratório de
Cardiopneumologia; Laboratório de
Colheita de Produtos Biológicos;
Gabinete de Audiologia; Gabinete de
Radiologia Básica).

Centro de Medicina
Aluno(a) da
Naval,
Licenciatura/Mestrado
Base Naval de Lisboa Integrado em Medicina
Alfeite

Ensino Superior

Habilitar os estagiários com
conhecimentos básicos sobre a
Medicina do Mergulho e conhecimentos
em Medicina Hiperbárica

Centro de Medicina
Subaquática e
Hiperbárica,
Lumiar

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários uma
experiência de integração profissional e
contacto com as atividades de um
Laboratório de Colheita de Produtos
Biológicos.

Centro de Medicina
Naval,
Aluno(a) da Licenciatura em
Saúde/Enfermagem
Base Naval de Lisboa - Enfermagem
Alfeite

Ensino Superior

Dotar os profissionais de saúde de
sólidos conhecimentos e aptidões na
área da Medicina Subaquática e
Hiperbárica.

Centro de Medicina
Subaquática e
Hiperbárica

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
Centro de Medicina
com a dinâmica clínico-assitencial do
Subaquática e
Centro de Medicina Subaquática e
Hiperbárica
Hiperbárica.

Centro de Medicina
Subaquática e
Hiperbárica

Saúde/Medicina

Aluno(a) do Mestrado
Saúde/Medicina
Integrado em Medicina e em
Medicina Veterinária

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

Aluno(a) do Mestrado em
Medicina, Medicina Dentária, Saúde/Medicina/Enfermagem/
4 semanas, em
Medicina Veterinária,
Ciências Farmacêuticas,
horário normal de
Ciências Farmacêuticas e
Ciências Veterinárias
trabalho
Licenciatura em
Enfermagem.

Aluno(a) do Mestrado
Integrado em Medicina,
Licenciatura em
Enfermagem

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

Desenvolvimento de
competências técnicas na área da
Medicina Subaquática e
Hiperbárica

Consolidação de conhecimentos
ao nível de equipamentos
utilizados na Medicina
Subaquática e Hiperbárica

2 Estágios

1 Estágio

1 Estágio

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

6 a 9 meses, em
Ciências da Vida/Ciências do horário a acordar
Ambiente
com a instituição
de ensino

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

Acompanhamento da
coordenação de projetos/
aplicação de métodos e técnicas
da área de especialização/
Acompanhamento da elaboração
de Especificações Técnicas

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado.

Direção de infraestruturas- Comandante
Almeida Silva - Tel. 211 903 400, endereço
eletrónico: almeida.silva@marinha.pt

OBS
QUANTITATIVOS

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
Direção de
desenvolvimento de competências
Infraestruturas
técnicas na área do respetivo mestrado.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
licenciaturas.

Depósito de Munições
Nato de Lisboa,
Aluno(a) da Licenciatura ou
Ciências da Vida/Ciências do
Centro de Armamento Mestrado em Engenharia do
Ambiente
e Munições- Marco do Ambiente.
Grilo

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Implementação, controlo e
certificação de um Sistema de
Gestão Ambiental.

Carta de apresentação,
acompanhada de Curriculum
Vitae

Depósito de Munições Nato de Lisboa,
Comandante Gomes Brás, Tel. 211 593 902,
ext. 304502, endereço eletrónico:
diamantino.gomes.bras@ marinha.pt

Proporcionar aos estagiários a
possibilidade de aplicação prática dos
conteúdos fundamentais ministrados
durante o curso no domínio da
eficiência energética.

Aluno(a) da Licenciatura ou
Mestrado em Engenharia da
Depósito de Munições Energia do Ambiente,
Nato de Lisboa,
Engenharia de Energias
Centro de Armamento Renováveis ou Curso
e Munições- Marco do Técnico Superior
Grilo
Profissional em Energias
Renováveis e Eficiência
Energética.

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Identificação de medidas técnicas
e organizativas que promovam a
Conhecimentos em gestão e
eficiência energética e uma gestão
auditorias energéticas
de baixo nível de emissões de
carbono.

Depósito de Munições Nato de Lisboa,
Comandante Gomes Brás, Tel. 211 593 902,
ext. 304502, endereço eletrónico:
diamantino.gomes.bras@ marinha.pt

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários a
possibilidade de aplicação prática dos
conteúdos fundamentais ministrados
durante o curso no domínio da
eficiência energética.

Aluno(a) da Licenciatura ou
Mestrado em Engenharia da
Energia do Ambiente,
Escola de Tecnologias
Engenharia de Energias
Navais, Base Naval
Renováveis ou Curso
de Lisboa, AlfeiteTécnico Superior
Almada
Profissional em Energias
Renováveis e Eficiência
Energética.

Em horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Identificação de medidas técnicas
e organizativas que promovam a
Conhecimentos em gestão e
eficiência energética e uma gestão
auditorias energéticas
de baixo nível de emissões de
carbono.

Escola de Tecnologias Navais, Tenente
Soares Grosso, tel. 210 935 633, endereço
eletrónico: soares.grosso@marinha.pt

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área das respetivas
licenciaturas.

Base Naval de Lisboa, Aluno(a) finalista na área
Alfeite - Almada
das Energias Renováveis

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Área fotovoltaico e solar térmico/
Projetos de soluções
energeticamente eficientes

Base Naval de Lisboa, Comandante Cardoso
Jerónimo, tel. 212 694 120, ext. 307620,
endereço eletrónico:
bnl.ch.sv.pe@marinha.pt

1 Estágio

Instituto Hidrográfico, Centro de
Instrumentação Marítima, endereço
eletrónico: escolahidrografia@hidrografico.pt

1 Estágio

Ensino Superior

Ensino Profissional

Aluno(a) do Mestrado em
Engenharia Ambiente

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico real de trabalho no âmbito das
Aluno(a) do Curso de
Base Hidrográfica
respetivas áreas colaborando
Gestão Ambiental
Seixal
diretamente nas atividades de serviço

Proteção do Ambiente

Engenharia e técnicas afins/
Electricidade e Energia

1 a 3 meses, em
Ciências da Vida/Ciências do horário a acordar
Ambiente
com a instituição
de ensino

Pelo menos dois anos da
licenciatura concluidos

Desenvolver competências
relativas à gestão da qualidade do
ambiente e do desenvolvimento
Curriculum Vitae detalhado
sustentável respeitando as
normas.

1 Estágio

1 Estágio

1 Estágio

1 Estágio

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários a
possibilidade de aprofundar
conhecimentos teóricos e a aplicação
prática dos conteúdos fundamentais
ministrados durante o curso,
nomedamente nos domínios da análise
e avaliação de riscos ambientais,
técnicas de redução de impacte
ambiental e promoção da educação e
sensibilização ambiental.

Ensino Superior

Proporcionar aos estagiários o contacto
Esquadrilha
com o mundo laboral e a oportunidade
Subsuperfície
de aplicação prática e consolidação de
Alfeite-Almada
conhecimentos técnicos.

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

Escola de Tecnologias
Navais, Base Naval
Aluno(a) da Licenciatura ou
de Lisboa, AlfeiteMestrado em Ambiente.
Almada

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

Em horário a
Ciências da Vida/Ciências do acordar com a
Ambiente
instituição de
ensino

Aluno(a) da Licenciatura em
Engenharia do Ambiente /
Serviços de
Higiene e Segurança no
Segurança/Segurança e
trabalho
Higiene no Trabalho

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

Análise e avaliação de riscos
ambientais; identificação de
medidas técnicas e organizativas
que promovam a conformação da
atividade da escola aos aplicáveis
normativos e legislação ambiental Especificação dos objetivos
reduzindo simultaneamente a
por parte da instituição de
pegada ecológica; assessoria
ensino
técnica na revisão/reformulação
dos cursos que versem sobre a
temática ambiental e recursos
ditáticos associados (manuais,
textos de apoio, entre outros)

Escola de Tecnologias Navais, Tenente
Pinheiro Simões, Tel. 210919178, ext.
319078, endereço eletrónico:
guilherme.pinheiro.simoes@marinha.pt ou
etna.dla.gab.seg.saude.trab@marinha.pt

Projeto de atualização e
implementação de projeto na área
da Segurança, Saúde e Ambiente
no Trabalho

Especificação dos objetivos
do estágio por parte da
instituição de ensino
Curriculum Vitae detalhado

Esquadrilha de Subsuperfície,
ChefeDepartamento Técnico, Tel. 210 984
648, ext. 302348, endereço eletrónico:
m1a23782@marinha.pt/es.ch.dep.tecnico@
marinha.pt

Serviços de
Segurança/Segurança e
Higiene no Trabalho

1 a 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Atividades de prevenção e
proteção contra riscos
profissionais

Curriculum Vitae detalhado

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

Ensino Superior

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico - Aluno(a) da Licenciatura em Serviços de
real de trabalho no âmbito das
Base Hidrográfica
Engenharia de Segurança
Segurança/Segurança e
respetivas áreas colaborando
Seixal
no Trabalho
Higiene no Trabalho
diretamente nas atividades de serviço

1 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Compreender, dominar e
desenvolver processos de
avaliação e gestão de riscos
Curriculum Vitae detalhado
profissionais, bem como conceber,
planear e desenvolver medidas de
prevenção e proteção.

Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

Ensino Superior

Desenvolver competências em contexto
Corpo de Fuzileiros real de trabalho no âmbito das
Base Naval de Lisboa,
respetivas áreas, colaborando
Alfeite-Almada
diretamente nas atividades de serviço

Proteção do Ambiente,
Serviços de
Segurança/Segurança e
Higiene no Trabalho

3 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Estudo de substituição dos
Especificação dos objetivos
equipamentos de confeções
por parte da instituição de
industriais de comida de refeitório. ensino

Corpo de Fuzileiros - Pólo Alfeite - Tenente
Drago Gonçalves, Tel. 210 918 119, ext.
319519, endereço eletrónico:
ccf.efz.orp@marinha.pt

Inspeção-Geral da Marinha, Comandante
Pereira Lopes, tel. 210 984 744, ext. 303744,
endereço eletrónico:
pereira.lopes@marinha.pt

Ensino Profissional

Desenvolver competências em contexto
Instituto Hidrográfico - Aluno(a) do Curso de
real de trabalho no âmbito das
Base Hidrográfica
Higiene e Segurança no
respetivas áreas colaborando
Seixal
Trabalho
diretamente nas atividades de serviço

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

Aluno(a) da Licenciatura em
Engenharia do
Ambiente/Higiene e
Segurança no Trabalho

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo laboral contribuindo para
Ensino
o aperfeiçoamento da implementação
Superior/Profissional do sistema de gestão de Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) na
Marinha.

Inspeção-Geral da
Marinha, Unidade de Aluno(a) na área da
Apoio às Instalações Segurança, Saúde no
Centrais da Marinha, Trabalho
R. do Arsenal - Lisboa

Serviços de
Segurança/Segurança e
Higiene no Trabalho

Até 3 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Integração em equipa que
desenvolve e implementa um
sistema de gestão de SST na
Marinha.

Desenvolver competências em contexto
Ensino
real de trabalho no âmbito das
Superior/Profissional respetivas áreas colaborando
diretamente nas atividades de serviço.

Direção de Combate à
Aluno(a) na área da
Poluição no Mar,
Segurança, Saúde no
Base Naval de Lisboa Trabalho
Almada

Serviços de
Segurança/Segurança e
Higiene no Trabalho

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Curriculum Vitae detalhado.
Projeto de implementação de
Especificação dos objetivos
Higiene e Segurança no Trabalho do estágio por parte da
instituição de ensino.

Carta de apresentação
acompanhada de Curriculum
Vitae .

Divisão de Estudos e Planeamento da
Direção de Combate à Poluição no Mar,
Tenente Joana Jerónimo, Tel.
210984041/910089925, endereço eletrónico:
joana.sofia.jeronimo@marinha.pt

OBS
QUANTITATIVOS

1 Estágio

1 Estágio

1 Estágio

1 Estágio

1 Estágio

1 Estágio

1 Estágio

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
académicos. Promover a aquisição de
novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências
relativas ao contexto de trabalho na
área de Educação Física e Desporto.

Aluno(a) do Mestrado em
Escola de Tecnologias
Ensino da Educação Física.
Navais, Base Naval
Serviços Pessoais/Desporto
de Lisboa, Alfeiteou
Almada

Ensino Superior

Tomar conhecimento com as diferentes
realidades e especificidades do
quotidiano de um arquivo, visando o
desenvolvimento de competências
específicas na área da Investigação
Arquivística.

Biblioteca Central de
Marinha/Arquivo
Histórico - Rua da
Junqueira

Aluno(a) finalista ou a
frequentar Pósgraduação/Mestrado em
Ciências da Informação e da
Documentação,
especialização em Arquivos.

Ensino Superior

Tomar conhecimento com as diferentes
realidades e especificidades do
quotidiano de uma biblioteca, visando o
desenvolvimento de competências
específicas na área da Biblioteconomia.

Biblioteca Central de
Marinha - Pç. do
Império
1400-206 Lisboa

Aluno(a) finalista ou a
frequentar Pósgraduação/Mestrado em
Ciências da Informação e da
Documentação,
Especialização em
Biblioteca.

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
académicos. Promover a aquisição de
novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências
relativas ao contexto de trabalho na
área do Arquivo.

Biblioteca Central de
Marinha/Arquivo
Histórico - Rua da
Junqueira

Aluno(a) de Curso
Profissional da área das
Ciências Documentais

Biblioteca Central de
Marinha/Arquivo
Histórico - Rua da
Junqueira

Aluno(a) da Licenciatura ou
Mestrado em Conservação e
Restauro ou de Curso
Não especificado
Profissional da área da
Conservação e Restauro

Ensino Superior

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
académicos; promover aquisição de
Ensino
novos conhecimentos e
Superior/Profissional
desenvolvimento de competências
relativas ao contexto de trabalho na
área de Conservação e Restauro de
Documentação.

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Promover o desenvolvimento de
Especificação dos objetivos
competências técnicas nas
do estágio por parte da
atividades do Serviço/Gabinete de
instituição de ensino.
Educação Física

Escola de Tecnologias Navais - Tenente
Alberto Veiga, Tel. 210 919 283, endereço
eletrónico: alberto.veiga@marinha.pt

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Tratamento de fundos
documentais;
investigação/produção de
conteúdos específicos sobre o
acervo arquivístico com vista à
sua divulgação.

Biblioteca Central da Marinha (BCM), Dr.ª
Isabel Beato: Tel. 210 977 318 endereço
eletrónico: maria.isabel.beato@marinha.pt

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Apoio às ações desenvolvidas na
Curriculum vitae detalhado.
área da Catalogação e Indexação.

Biblioteca Central da Marinha (BCM) Dr.
José Pereira: Tel. 210 977 304 endereço
eletrónico: jose.esteves.pereira@marinha.pt

6 a 9 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Tratamento de fundos
documentais. Acompanhamento
da implementação do arquivo
digital.

Biblioteca Central da Marinha (BCM), Dr.ª
Isabel Beato: Tel. 210 977 318 endereço
eletrónico: maria.isabel.beato@marinha.pt

OBS
QUANTITATIVOS

1 Estágio

Aluno(a) do Mestrado em
Exercicio Físico.

Informação e
Jornalismo/Biblioteconomia,
Arquivo e Documentação
(BAD)

Informação e
Jornalismo/Biblioteconomia,
Arquivo e Documentação
(BAD)

Informação e
Jornalismo/Biblioteconomia,
Arquivo e Documentação
(BAD)

6 a 9 meses, em
horário a acordar Tratamento preventivo ou de
com a instituição restauro de fundos documentais.
de ensino

Curriculum vitae detalhado.

Curriculum vitae detalhado.

Biblioteca Central da Marinha (BCM), Dr.ª
Curriculum vitae detalhado. Isabel Beato: Tel. 210 977 318 endereço
eletrónico: maria.isabel.beato@marinha.pt

1 Estágio /período

1 Estágio /período

1 Estágio /período

1 Estágio /período

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

Ensino Superior

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
académicos; promover aquisição de
novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências
relativas ao contexto de trabalho na
área de Arquivo.

Proporcionar aos estagiários
oportunidades de aplicação prática e
consolidação de conhecimentos
Ensino
académicos. Promover a aquisição de
Superior/Profissional novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências
relativas ao contexto de trabalho na
área do Arquivo.

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

Museu de Marinha,
Belém - Praça do
Império
1400-206 Lisboa

Aluno(a) da
Licenciatura/Mestrado/Pósgraduação em Ciências
Documentais, BAD

Centro de
Documentação,
Informação e Arquivo
Central de Marinha
(ex-fábrica Nacional
de Cordoaria).
Junqueira

Aluno(a) da Pós-graduação
ou Mestrado em Ciências
Documentais ou de Curso
Profissional da área das
Ciências Documentais

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

Informação e
Jornalismo/Biblioteconomia,
Arquivo e Documentação
(BAD)

Informação e
Jornalismo/Biblioteconomia,
Arquivo e Documentação
(BAD)

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Descrição de fotografias/desenhos Objetivos do estágio a
e planos e introdução de registos acordar com a instituição de
em base de dados
ensino.

Museu de Marinha - Serviço do Património
geral.museu@marinha.pt
Tel. 210 977 388

3 a 6 meses, em
horário normal de
trabalho

Tratamento de fundos
documentais. Avaliação e seleção
Curriculum Vitae detalhado.
documental para transferência de
Comprovativo da natureza do
arquivo intermédio para histórico.
estágio.
Acompanhamento da
implementação do arquivo digital.

Superintedência de Tecnologias da
Informação,
Secretaria dos Serviços Partilhados:
sti.sec@marinha.pt, Tel. 213 255 400, ext.
305482

2 Estágios

Executar atividades de cozinhapastelaria, respeitando as normas Curriculum Vitae detalhado
de higiene e segurança.

Divisão de Aprovisionamento e Património
Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

3 Estágios, sem
sobreposição

Ensino Profissional

Armazenar e assegurar o estado das
matérias-primas utilizadas no serviço de
cozinha/pastelaria. Planear e preparar o
serviço de cozinha/pastelaria, de acordo
com as normas de higiene e segurança.
Confecionar o receituário em função da
programação estabelecida. Confecionar
e decorar bolos e outros produtos de
pastelaria. Conceber e executar peças
artisticas em cozinha e pastelaria.
Articular com o serviço de restaurante, a
fim de satisfazer os pedidos de
refeições e colaborar em serviços
especiais. Colaborar na elaboração de
cartas e ementas.

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo laboral e a oportunidade Messe de Cascais,
de aplicação prática e consolidação de Cascais
conhecimentos técnicos.

Tempo mínimo 1
Aluno(a) do Curso
mês. Horário a
Serviços Pessoais/Hotelaria e
Profissional do ramo de
acordar com a
Restauração
Hotelaria (Nível 3 ou Nível 4)
instituição de
ensino

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o contacto
com o mundo laboral e a oportunidade
de aplicação prática e consolidação de Messe de Cascais,
conhecimentos técnicos,
Cascais
nomeadamente na área de cozinha e
pastelaria.

Aluno(a) do curso de
Cozinha e Pastelaria

Ensino Profissional

Tempo mínimo 1
Proporcionar aos estagiários o contacto
Aluno(a) do Curso
mês. Horário a
com o mundo laboral e a oportunidade Messe de Lisboa, Pç.
Serviços Pessoais/Hotelaria e
Profissional do ramo de
acordar com a
de aplicação prática e consolidação de do Comércio, Lisboa
Restauração
Hotelaria (Nível 3 ou Nível 4)
instituição de
conhecimentos técnicos.
ensino

Instituto Hidrográfico,
R. das Trinas Aluno(a) do Curso de
Lisboa/Base
Cozinha e Pastelaria
Hidrográfica do Seixal

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

1 a 3 meses, em
Serviços Pessoais/Hotelaria e horário a acordar
Restauração
com a instituição
de ensino

Tempo mínimo 1
mês. Horário a
Serviços Pessoais/Hotelaria e
acordar com a
Restauração
instituição de
ensino

1 Estágio

Especificação dos objetivos
de estágio por parte da
instituição de ensino.
Curriculum Vitae detalhado.

Messe de Cascais - Subdiretora 918 907
769, endereço eletrónico:
messecascais.subdiretor@marinha.pt

2 Estágios

Especificação dos objetivos
Executar atividades de cozinhade estágio por parte da
pastelaria, respeitando as normas
instituição de ensino.
de higiene e segurança.
Curriculum Vitae detalhado.

Messe de Cascais - Subdiretora 918 907
769, endereço eletrónico:
messecascais.subdiretor@marinha.pt

2 Estágios

Messe de Lisboa - Comandante Feijão
Margalho, Tel 210 984 312, ext.
305352,Telemóvel 916 630 393, endereço
eletrónico: feijao.margalho@marinha.pt

3 Estágios

Apoio às ações desenvolvidas na
área de F&B

Apoio às ações desenvolvidas na
área de F&B

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

DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
PLANO ANUAL DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO REMUNERADOS
2020/2021

ÂMBITO DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

ORGANISMO E LOCAL DO
ESTÁGIO

CICLO DE ESTUDOS OU FORMAÇÃO
ABRANGIDOS

ÁREA DE ESTUDO/ÁREAS CNAEF *

DURAÇÃO DO ESTÁGIO

ÁREA / FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTÁGIO

Ensino Profissional

Tempo mínimo 1
Proporcionar aos estagiários o contacto
Messe de Lisboa Aluno(a) do Curso
mês. Horário a
com o mundo laboral e a oportunidade
Serviços Pessoais/Hotelaria e
Pólo de Alcântara, Pç. Profissional do ramo de
acordar com a
de aplicação prática e consolidação de
Restauração
da Armada, Lisboa
Hotelaria (Nível 3 ou Nível 4)
instituição de
conhecimentos técnicos.
ensino

Apoio às ações desenvolvidas na
área de F&B

Ensino Profissional

Desenvolver as competências
condizentes ao funcionamento do
Aluno(a) do Curso Técnico
procurement e das atividades logísticas
Ciências
Instituto Hidrográfico, Administrativo, Secretariado
da organização, contribuindo para a
Empresariais/Secretariado e
R. das Trinas - Lisboa e Trabalho Administrativo
obtenção de otimização dos fluxos de
Trabalho Administrativo
informação, serviços e processo
aquisitivo de um modo geral.

3 a 6 meses, em
horário a acordar
com a instituição
de ensino

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o
desenvolvimento de competências
técnicas na área da formação.

Ensino Profissional

Proporcionar aos estagiários o contacto
Aluno(a) do Curso
com o mundo laboral e a oportunidade Base Naval de Lisboa,
Profissional de Contramestre Não especificado
de aplicação prática e consolidação de Alfeite - Almada
(9º ou 12º ano).
conhecimentos técnicos.

Escola de Tecnologias
Navais, Base Naval
Aluno(a) do Curso de
de Lisboa, AlfeiteJardinagem
Almada

Agricultura, Silvicultura e
Pescas/Floricultura e
Jardinagem

REQUISITOS DE CANDIDATURA

POC

OBS
QUANTITATIVOS

Messe de Lisboa - Comandante Feijão
Margalho, Tel 210 984 312, ext.
305352,Telemóvel 916 630 393, endereço
eletrónico: feijao.margalho@marinha.pt

3 Estágios

Princípios de logística e cadeia de
abastecimento, assim como
Curriculum Vitae detalhado.
contratação pública e gestão de
stocks e indicadores.

Divisão de Aprovisionamento e Património
Instituto Hidrográfico, Tel. 210943191, ext.
304191, endereço eletrónico:
escolahidrografia@hidrografico.pt

2 Estágios, sem
sobreposição.

Em horário a
acordar com a
instituição de
ensino

Colaborar nas atividades do
Departamento de
Material/Serviços
Gerais/Infraestruturas

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

Escola de Tecnologias Navais, Comandante
Carmo Salvador, Tel. 210 919 237, endereço
eletrónico: etna.dmat.ch.dep@marinha.pt

1 Estágio

Até 2 meses, em
horário normal de
trabalho

Enquadramento numa equipa de
operação de embarcações e
meios de apoio portuário.

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

Base Naval de Lisboa, Comandante Cardoso
Jerónimo, tel. 212 694 120, ext. 307620,
endereço eletrónico:
bnl.ch.sv.pe@marinha.pt

2 Estágios

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

