Medida de Estágio Profissional
O Centro de Estudos Sociais (CES) tem aberto um concurso para a atribuição de um Estágio Profissional ao
abrigo da Portaria nº 131/2017, de 7 de abril, retificada pela Declaração de Retificação nº 15/2017 de 27
de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 70/2019 que regula a Medida Estágios Profissionais, no
âmbito do Projeto Estratégico com a referência UID/SOC/50012/2019 (unidade de investigação CESSOC/50012), para desenvolvimento de atividades no Gabinete Financeiro (GAFIN), nas seguintes condições:
A. Requisitos de admissão:
- Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Gestão ou estudos ao nível de pós-graduação na área de
Finanças e Fiscalidade (30%)
- Excelentes conhecimentos de Excel e Word (30%)
- Domínio das línguas portuguesa e inglesa (20%)
- Capacidade de liderança; sentido de organização; criatividade para solucionar problemas; facilidade de
interação interpessoal; boa capacidade de negociação (20%)
B. Plano de trabalhos:
As atividades a desempenhar pelo/a Estagiário/a consistem no apoio à organização e gestão financeira dos
projetos em desenvolvimento no CES, nomeadamente registo da informação no sistema de informação,
conferências de contas correntes e recebimentos dos financiamentos e conferência dos elementos
pertencentes ao dossier dos projetos.
C. Legislação e regulamentos aplicáveis:
Medida de Estágios Profissionais retificada pela Declaração de Retificação nº 15/2017 de 27 de abril,
alterada e republicada pela Portaria nº 70/2019
D. Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos Sociais ou noutros locais necessários à
execução do plano de trabalhos, sob a orientação do Coordenador do Gabinete Financeiro, António Casca.
E. Duração do estágio:
O estágio profissional terá a duração de 9 meses, com início previsto durante o mês de outubro de 2019.
F. Valor do subsídio de manutenção mensal:
O montante da remuneração do estágio profissional corresponde ao nível 6 (719,00 euros), acrescido do
subsídio de alimentação.
G. Métodos de seleção:
A seleção dos/as candidatos/as será feita com base na avaliação curricular e entrevistas presenciais. Quando
aplicados os dois métodos de seleção, cada um terá uma valoração de 50% na classificação final.
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H. Composição do Júri de Seleção:
António Sousa Ribeiro (Diretor)
João Paulo Dias (Diretor-Executivo)
António Casca (Coordenador do Gabinete Financeiro)
I. Forma de publicitação/notificação dos resultados:
Os resultados finais da avaliação serão comunicados a todos/as os/as candidatos/as através de correio
eletrónico. As atas do processo de seleção serão enviadas por correio eletrónico a todos/as os/as
candidatos/as.
J. Prazo de apresentação de candidatura:
O concurso decorre entre 12 de setembro e 23 de setembro de 2019.
L. Forma de apresentação da candidatura:
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma carta de motivação
acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae detalhado, cópia dos certificados de habilitações
e cópia de outros documentos comprovativos considerados relevantes.
As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, na morada do Centro de Estudos Sociais durante o
período de abertura do concurso, ou enviadas por correio, com carimbo da data de expedição até ao último
dia do concurso (23 de setembro de 2019), para a morada a seguir indicada:
Referência: CES/26/2019/EST
A/c António Casca
Centro de Estudos Sociais
Colégio de S. Jerónimo Largo D. Dinis
Apartado 3087
3000-995 Coimbra
O CES promove a igualdade de oportunidades.
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