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Ccenergia – Engenharia 
de Soluções Energéticas 

Suporte Técnico 

Aluno de Engenharia da Energia e 
do Ambiente, preferencialmente 
em fase de conclusão do curso  

Lisboa 1 

Delta Soluções  
Apoio no desenvolvimento de aplica-
ções web  

Engenharia informática 3º ano  Lisboa 2 

 GMV 

Automatização de validação de soft-
ware de centros  de controlo de saté-
lites  

Software, Informática, Física, Ma-
temática, Ciência de Dados ou si-
milar  

Lisboa 1 

Suporte à Geração de sinais de Siste-
mas de Navegação por Satélite 

Telecomunicações, Física, Mate-
mática, software ou similar 

Lisboa 1 

Participação no desenvolvimento de 
uma plataforma tecnológica de moni-
torização de transportes públicos 

Mínimo Licenciatura em Informá-
tica ou equivalente com conheci-
mentos em programação em .Net 
e Javascript  

Lisboa 1 

INM - INNOVATION MA-
KERS 

Iniciação à investigação de novas tec-
nologias e desenvolvimento de soft-
ware. 

Engenharia Informática, Tecnolo-
gias de Informação 

Oeiras 3 

Marinha - Direção de 
Análise e Gestão da infor-
mação (DAGI) 

Especialista de Investigação Operaci-
onal  

 Licenciatura em Estatística e In-
vestigação Operacional, Matemá-
tica Aplicada ou mestrado em Es-
tatística e Investigação Operacio-
nal 

Lisboa 2 

Estágio na área de Processos e Arqui-
tetura Organizacional 

 Licenciatura em Engenharia In-
formática,  ou mestrado em En-
genharia Informática 

Lisboa 2 

Marinha - Centro de Me-
dicina Subaquática e Hi-
perbárica (CMSH) 

Observação, vivência de experiências 
profissionais e participação nas ativi-
dades desenvolvidas no Centro 

Frequência de Licenciatura como 
habilitação mínima (preferencial-
mente da área da saúde/biotec-
nologia) 

Lisboa 1 

Nobre Alimentação, Lda  
Trainee para a área de Gestão de 
Compras de matérias-primas  

Licenciatura em Matemática Apli-
cada ou Estatística 

 Rio Maior 1 

Outlier 

O estágio irá preparar o estagiário 
para conseguir desempenhar as fun-
ções de programador web e mobile 
com tecnologias abertas e, ao mesmo 
tempo, entender todas as fases de 
um projeto de implementação tecno-
lógica. 

Licenciatura (ou Finalista) em In-
formática ou Eng. Informática 

Lisboa 2 

Premium Minds 

Software engineer. Uma equipa in-
teira de estagiários ( 4 developers, 1 
product manager) tem a oportuni-
dade de desenvolver uma ideia do 
inicio ao fim, passando por todas as 
fases de desenvolvimento. Deste 
modo alcançando uma experiencia 
de desenvolvimento e trabalho Real. 

Estudantes de Informática. 
Outros cursos com forte compo-
nente de 
programação ou alunos com este 
interesse. 

Lisboa 4 

https://fenix.ciencias.ulisboa.pt/degrees/engenharia-da-energia-e-do-ambiente-564500436615280
https://fenix.ciencias.ulisboa.pt/degrees/engenharia-da-energia-e-do-ambiente-564500436615280
https://fenix.ciencias.ulisboa.pt/degrees/engenharia-da-energia-e-do-ambiente-564500436615280


PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE VERÃO FCUL - 2019 

Empresa Função do estagiário Perfil do estagiário Localização Vagas 

SCIENCE4YOU  
Dar apoio nas tarefas dos departa-
mentos nos quais ficarem alocados 

Diversas áreas, Ciências ou Tec-
nologias 

Loures 4 

Torrecid Portugal Lda  

Acompanhar processos de controlo 
de matérias primas e produto aca-
bado. Acompanhar processos de de-
senvolvimento e contratipo de novos 
produtos. 

Licenciatura e/ou licenciatura em 
processo de conclusão de Quí-
mica e/ou Química Tecnológica  

Aveiro 1 

Unipartner IT Services, 
S.A.  

 Ajudar no desenvolvimento de uma 
solução de Cloud Computing e virtua-
lização de sistemas. Irá também for-
necer o apoio necessário junto do cli-
ente. 

Engenharia informática/Licencia-
tura (completa)  

Lisboa ou 
Oeiras 

1 

Ajudar no desenvolvimento de uma 
solução de Sharepoint. Irá também 
fornecer o apoio necessário junto do 
cliente. 

Engenharia informática/Licencia-
tura (completa)  

Lisboa ou 
Oeiras 

1 

Ajudar no desenvolvimento de uma 
solução de Outsystem. Irá também 
fornecer o apoio necessário junto do 
cliente. 

Engenharia informática/Licencia-
tura (completa)  

Lisboa ou 
Oeiras 

1 

Ajudar no desenvolvimento de uma 
solução intranet em modelo cloud. 
Irá também fornecer o apoio neces-
sário junto do cliente. 

Engenharia informática/Licencia-
tura (completa)  

Lisboa ou 
Oeiras 

1 

 


