Estágios PEPAL – Autarquia abre procedimento de recrutamento para as áreas de informática, Turismo e

A Câmara Municipal de Cuba informa que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, o
procedimento de recrutamento e seleção de estagiário(s), no âmbito da 6ª edição – 2ª fase do
Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), na áreas da
Informática, Turismo e Animação Sociocultural
.

Referência A - 1 estágio para licenciados na área de Informática
Referência B - 1 estágio para licenciados em Turismo
Referência C - 1 estágio para licenciados em Animação Sociocultural

Os candidatos devem preencher os seguintes requisitos:
- Licenciatura numa das áreas pretendidas;
- Ter até 30 anos de idade, inclusive, ou até 35 anos se forem portadores de deficiência com
grau de incapacidade igual ou superior a 60%, ambas aferidas à data de início do estágio;
- Estar inscrito nos serviços de emprego do Instituto do Emprego e da Formação Profissional
(IEFP, I.P.), na qualidade de desempregados.

O prazo de formalização da candidatura termina no dia 28 de outubro e as candidaturas
deverão ser formalizadas através do preenchimento do formulário do nível de qualificação de
que o candidato é detentor, disponível no Portal Autárquico (www.portalautarquico.dgal.gov.pt)
e no sito da Internet desta entidade (www.cm-cuba.pt) acompanhado obrigatoriamente de
curriculum vitae e cópia dos documentos indicados no respetivo anexo. [A não apresentação
ou a não comprovação dos requisitos constitui motivo de exclusão da edição do PEPAL.]
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As candidaturas deverão ser, preferencialmente, enviadas por correio eletrónico para o
endereço de e-mail: pepal@cm-cuba.pt , ou entregues pessoalmente na Subunidade de
Recursos Humanos deste Município, entre as 9.00 h e 12.30 horas e das 14.00 h às 17.00
horas.

Consulte toda a informação na documentação abaixo.
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