
 

 

Estamos a recrutar!! 

Guia de Observação de Cetáceos (Sagres)  

 

Candidaturas até 27 de Fevereiro de 2019, via eletrónica apenas para 

candidaturas@marilimitado.com 

 

 

 

A Mar Ilimitado (www.marilimitado.com) procura candidatos para Guia de         

Observação de Cetáceos. Integração na empresa via estágio profissional ou          

contrato. (Consulte mais informações sobre Estágios profissionais:       

https://www.iefp.pt/estagios) 
 

 

Perfil de competências dos candidatos: 

Formação em Biologia marinha ou afins 

Bom domínio do Inglês 

Robustez física para embarcar 

Gosto por educação ambiental 

Gosto em lidar com pessoas e pela vida no mar  

Capacidade de organização, sentido de responsabilidade e pró–atividade 

Boa capacidade de trabalho em equipa  

Bom domínio das competências informáticas na ótica do utilizador 

Carta de condução 

Carta de Marinheiro 

 

Preferências: 

Fluência em mais do que uma língua estrangeira 

Carta de Patrão de Local 

Experiência em lidar com as redes sociais, incluindo edição de imagens e de             

pequenos filmes 

Experiência em fotografia 

 
Descrição:  
O candidato irá estar integrado nos programas de educação ambiental da           

empresa e interagir com os turistas de uma empresa marítimo-turística. Irá           

guiar os turistas durante os programas, fornecendo-lhes informação sobre a          

ecologia e biologia das espécies marinhas da região e boas práticas ambientais.            

Irá estar integrado na operacionalidade diária da empresa, tal como o           

planeamento e execução dos programas turísticos, a receção e acolhimento dos           

turistas, comunicação nas redes sociais, reservas e manutenção do material. 

 

http://www.marilimitado.com/
https://www.iefp.pt/en/estagios


 

Data prevista de início: Abril de 2019 | Duração: variável 

Remuneração: Consoante nível de qualificações 

Data limite de receção de candidaturas: 27 de Fevereiro de 2019 

 

Candidaturas: 

 

A candidatura deve ser enviada por e-mail para: 

candidaturas@marilimitado.com 

 

Agradecemos que tenha em atenção os seguintes aspetos: 

1) O título da mensagem deve ser: “Candidatura Guia 2019” 

2) Anexe os seguintes documentos: 

a. Carta de Intenções, indicando se é ou não elegível para Estágio 

Profissional. 
b. Curriculum vitae incluindo contatos para referências profissionais 

(versão curta) 

 

 

Agradecemos a divulgação desta vaga. 

 

Aguardamos a sua candidatura!  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 






