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JUNTA DE FREGUESIA DE FRIDÃO 
MUNICIPIO DE AMARANTE 

Rua de S. Faustino, 1342 4600-620 Fridão 
Tel. /Fax: 255422030 

E-mail: JFFridao@sapo.pt 
 

AVISO 

OFERTA DE ESTÁGIOS 

 

Para os devidos efeitos, se torna público que se encontra aberto pelo 

prazo de 5 dias úteis, a contar da data de publicação deste aviso na BEP 

(Bolsa de Emprego Público – www.bep.gov.pt), um estágio no âmbito do 

Programa Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL).   

 

Destinatários: Jovens entre os 18 e os 30 anos possuidores de Licenciatura 

(nível de qualificação V) ou Bacharelato (nível qualificação IV) que se 

encontrem nas seguintes condições:             

- Recém-saídos dos sistemas de educação e formação à procura do 1º 

emprego; 

- Desempregados à procura de novo emprego. 

 

Número de Estágios: 1 

 

Área Funcional do Estágio: Ciências Sociais e Humanas 
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Habilitações Literárias ou Profissionais: Licenciatura 

 

Descrição da Habilitação: Licenciatura em Serviço Social  

 

Duração do Estágio (meses): 12 

 

Remuneração: 2 SMN (Salário Mínimo Nacional) 

 

Outras Condições Oferecidas: Subsídio diário de refeição; 

Seguro Acidentes pessoais 

 

Local dos Estágios: (local de estágio mesmo do Organismo) 

 

Método (s) de Selecção: Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de 

Selecção. 

Avaliação curricular – visa analisar a qualificação dos candidatos, 

designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 

profissional relevância da experiência adquirida e formação realizada. Para 

tal serão considerados e ponderados os elementos de maior relevância 

para o estágio a ocupar, que são os seguintes: Habilitação Académica 

(nota final do curso), Formação profissional e Experiência profissional. 

Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores, no 

método de selecção acima referido (AC) consideram-se excluídos do 

procedimento, não lhes sendo aplicado o método seguinte. 
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Entrevista profissional de selecção: visa avaliar, numa relação 

interpessoal, sobre comportamentos profissionais directamente 

relacionados com as competências consideradas essenciais para o 

exercício da função. Excepcionalmente e designadamente quando o 

número de candidatos seja de tal forma elevado (igual ou superior a 30), 

torna-se impraticável a utilização dos métodos de selecção acima 

referidos (Avaliação curricular e entrevista profissional de selecção) a 

Junta de Freguesia de Fridão limitar-se-á a utilizar como único método de 

selecção obrigatório a Avaliação curricular. 

 

Factores Preferenciais: Inscrição mais de 3 meses no Centro de Emprego 

 

Formalização das Candidaturas: As candidaturas são formalizadas 

obrigatoriamente utilizando o formulário que se encontra disponível nos 

sítios da Internet www.dgaa.pt em PEPAL / 3.ª edição PEPAL. O formulário 

de candidatura deve ser acompanhado sob pena de exclusão, dos 

seguintes documentos:  

- Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado  

- Fotocópia do Certificado de Habilitações 

- Declaração comprovativa da situação de emprego emitida por entidade 

idónea, nomeadamente IEFP e Segurança Social. 

 

Envio da candidatura:  

A candidatura deve ser remetida por correio, preferencialmente com aviso 

de recepção, e expedida do prazo fixado.  
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Endereço Postal para entrega da candidatura: Rua de S. Faustino 1342, 

Fridão 4600-620 Amarante 

 

Contacto: Tel/fax: 255422030 Email: JFFridao@sapo.pt 

 

Informações Complementares: As informações referentes à lista de 

candidatos admitidos e excluídos, datas e locais de entrevista, lista de 

classificação final e data de início do estágio, podem ser verificadas na 

página da Junta de Freguesia de Fridão 

(www.juntafreguesiafridao.wordpress.com). As convocatórias serão 

igualmente efectuadas via correio electrónico. 

 

Órgãos de Comunicação Social: www.juntafreguesiafridao.wordpress.com 

 

Data de Publicação: 2009-10-12 

Data Limite: 2009-10-16 


