
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                           
  

                                          DATA: 17.09.2018 

 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS MAAT (M/F) / FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE 
 
Refª do Anúncio: GIP/Setembro 2018/0134 
 

A Fundação da Juventude é uma instituição privada, de interesse público, sem fins 

lucrativos, focada na Formação, Empreendedorismo e apoio ao Emprego Jovem.  

 

O principal objetivo do programa de estágios é proporcionar aos jovens um 

aprofundamento dos seus conhecimentos técnico-científicos, através do contexto real de 

funcionamento do MAAT.  

Para a Presidente Executiva da Fundação da Juventude «o programa de estágios não só 

constitui uma forma de aprofundar conhecimentos técnico-científicos como também um 

meio de levar os jovens a desenvolver capacidades pessoais de liderança, gestão de 

grupos, espírito de iniciativa e de equipa, compromisso e disciplina». 

 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS MAAT (M/F) 

 

PERFIL DO CANDIDATO: 

 Jovens universitários dos 18 aos 25 anos; 

 Estudantes dos cursos com componentes em CIÊNCIAS (Ambiente, 

Eletricidade, Eletrónica, Energia, Física e Química), ARTES (Arquitetura, 

Arte Multimédia, Artes Plásticas, Ciências da Arte e do Património, 

Comunicação Cultural, Estudos Artísticos, História da Arte, Museologia, 

Produção e Gestão Cultural) ou COMUNICAÇÃO (Relações Públicas, 

Comunicação). 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                           
FUNÇÕES: 

 Pretende-se que os jovens desenvolvam capacidades pessoais de liderança, 

gestão de grupos, espírito de iniciativa e de equipa, compromisso e 

disciplina. 

 

OFERECEM: 

 Os candidatos pré-selecionados terão uma formação inicial, de presença 

obrigatória, de 3 semanas, a tempo parcial, ministrada pelo Museu de Arte, 

Arquitetura e Tecnologia, no final da qual serão selecionados os jovens a 

frequentar o estágio de 6 meses que tem início a 08 de Novembro; 

 Os estágios terão uma carga horária semanal de 12 horas para a área de 

ciências, 16 horas para a comunicação e de 24 horas para a área de artes, 

distribuídas por dois a cinco dias, entre as 11h e as 19h. Os estagiários que 

obtiverem melhor classificação poder-se-ão candidatar a um segundo 

estágio. 

 

LOCAL: Lisboa. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 Os interessados deverão enviar e-mail para gip@autonoma.pt, indicando no 

assunto, a referência do anúncio, nome completo e número de aluno, anexando o 

curriculum vitae detalhado (preferencialmente modelo europeu) com fotografia 

tipo passe.   

 Só serão consideradas as candidaturas de alunos e ex-alunos da UAL. 

 Só serão consideradas as candidaturas de alunos e ex-alunos da UAL. 

 

DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: 23 de Setembro de 2018. 

 


