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ESTÁGIOS PARA RECÉM GRADUADOS 
 

Aqui o estudante encontra vários portais para ajuda na procura de ofertas de estágios.  
O estudante deverá consultar as diferentes ofertas, verificar os requisitos para poder apresentar 
uma candidatura à Instituição, enviando toda a documentação exigida. 
Ao procurar uma oferta, o estudante deverá ter os conhecimentos mínimos de conhecimento 
de língua estrangeira exigida pela instituição. 
Para qualquer dúvida, deverão contactar através dos contactos disponibilizados os responsáveis 
da empresa ou da organização que presta o serviço de procura de estágios. 
Recomenda-se que os estudantes tenham um CV atualizado em Inglês. Para criar um CV, 
poderão fazê-lo online ou nos templates disponíveis em diferentes línguas. Para isso, devem 
aceder ao link http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae.  
 

Portais para estágios 
 

ERASPLUS+  

A empresa ajuda a encontrar estágios e alojamento. Pode incluir ou não cursos de língua 
estrangeira pagos se for do interesse do estudante – Ver anexo 1. 
 
Website: www.erasplus.com  
Skype: erasplus.spain  
Email: andre@erasplus.com (André Lagos) 
 

ESPAUK  

A empresa ajuda a encontrar estágios com duração negociável e alojamento.  
 
Website: www.espauk.com  
Facebook: https://www.facebook.com/espauk 
Email: info@espauk.com  
 

STAGE MALTA 

Fornece aos alunos um Programa de Estágio que inclui: 
· Provisão de colocação de trabalho em seu campo específico de estudo em inglês; 
· Acordo de Treinamento, Plano de Trabalho (detalhando as tarefas que os estudantes farão 
durante a mobilidade), Monitoramento semanal, Europass Mobilidade e outros documentos; 
· Alojamento em alojamento Self Catering internacional em 9 localidades diferentes em Malta; 
· Pick up no aeroporto, reunião de indução no primeiro dia em Malta, Welcome Pack (com 
mapas, informações e também um cartão SIM local gratuito). 
 
Além do clima ensolarado e da proximidade de tudo, sendo que Malta é muito pequena, está 
cheia de atividades como a hospedagem da Presidência do Conselho da UE e a Capital Europeia 
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da Cultura 2018. São apenas dois exemplos das muitas oportunidades que criaram várias vagas 
de estágio (não remuneradas), em vários campos. (Ver anexo 2) 
 
Website: www.stagemalta.org 
Skype: internship.stagemalta 
Email: info@stagemalta.org (Sandra Kavaliauskaite) 
 

PlacementUK European Students placements 

O Placement UK é um negócio independente do Reino Unido. O nome da empresa é Staffing 
Concepts Ltd.  
A empresa funciona desde 1993 na colocação de estudantes, com larga experiência. 
 
Website: http://placement-uk.com/ 
Skype: placement_uk  
Mobile/WhatsApp: +44 (0)7342 793 907  
Facebook: https://www.facebook.com/placementuk/  
Email: edu@placement-uk.com 
 

Partnership International  

A Partnership International vem operando com sucesso há vários anos e orgulham-se da sua 
gama de programas e serviços. 
Têm uma equipe de jovens profissionais talentosos que garantem que todos os aspetos de um 
programa são atendidos e todas as necessidades são atendidas. Estão sempre disponíveis para 
fornecer conselhos e assistência completos 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. 
É uma organização premiada e reconhecida como líder de mercado no fornecimento de 
oportunidades de treinamento para estagiários e indivíduos que desejam aprimorar a 
aprendizagem do idioma inglês e seu próprio setor específico de estudo. 
Se está procurando por um parceiro confiável, um serviço altamente profissional e uma equipe 
que trabalha incansavelmente para garantir o sucesso, entre em contacto com a instituição. 
 
Website: www.partnershipinternational.com 
Testemunhos: http://www.partnershipinternational.ie/testimonials 
Email: info@partnershipinternational.ie 
 

M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA S.L. 

Projeto Europeu M.E.P Granada, é uma empresa espanhola que trabalha com estudantes de 
graduação de todos os países da União Europeia, elegíveis para obter a bolsa Erasmus +. A 
empresa procura estudantes interessados em ganhar experiência no trabalho durante um 
período de mobilidade no exterior. Através desta experiência, os estudantes terão a 
oportunidade de aumentar o conhecimento do espanhol não apenas em um nível de linguagem, 
mas principalmente em termos culturais, e também para continuar a praticar outras línguas que 
possam estudar considerando a variedade de diferentes nacionalidades com as quais trabalham. 
Além disso, os estudantes também estarão trabalhando num ambiente intercultural que lhes 
permitirá melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Ver oferta sobre da empresa, 
explicando em detalhes quem são e o que fazem. 
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Aceitam estudantes durante todo o Verão, no entanto, estão interessados em contratar 
estudantes a partir de janeiro. 
Se está interessado em colaborar com a empresa entre em contato com a mesma. (Ver anexo 
3) 
 
Website: www.mepegranada.com 
(Whatsapp)/ (+34) 645 23 78 61 
Email: claudia_mep@yahoo.com (Claudia Sambi) 
 

HME - Hotel Manager Europe 

Com base nas Ilhas Canárias e na Alemanha, apoiam os alunos com muitos anos de experiência 
em trabalhar com a comunidade acadêmica internacional e parceiros internacionais em 
hospitalidade, gastronomia e turismo na busca de estágios remunerados que combinam com o 
conteúdo de treinamento (estágios obrigatórios). Facilitam e apoiam o processo na procura de 
um estágio profissional de hotel remunerado de três a doze meses, para que os alunos possam 
se concentrar nas suas competências essenciais. 
Como parte do projeto de promoção da mobilidade internacional, o Hotel Manager Europe 
mantém contactos com mais de 200 universidades e instituições educacionais europeias. Na 
colocação de estagiário, estão apenas cooperando com cerca de 300 parceiros selecionados 
intencionalmente como hotéis e empresas gastronômicas na Europa, que atendem ao conteúdo 
prático dos requisitos de ensino e contratuais das universidades e das empresas de educação. 
 

Website: http://www.hotel-manager-europe.com 
Email: info@hotel-manager-europe.com 
 

Ales Consulting International 

O projeto baseia-se nas Ilhas Canárias e apoia os alunos com muitos anos de experiência para 
trabalhar com a comunidade acadêmica internacional e parceiros internacionais em diversas 
áreas na busca de estágios remunerados que combinam com o conteúdo de treinamento 
(estágios obrigatórios), colocações facultativas, estágios de férias, empregos de férias, 
programas de estágio e todo o processo de planeamento de carreira. 
Facilitam a realização de um estágio profissional, de três a doze meses, para que os estudantes 
possam se concentrar nas suas competências essenciais. 
Como parte do projeto de promoção da mobilidade internacional, a Ales Consulting 
International atualmente mantém contato com mais de 200 universidades e instituições 
educacionais europeias. Na colocação de estagiários, estão apenas cooperando com empresas 
parceiras intencionalmente selecionadas na Europa (na Espanha com as Ilhas Canárias, França, 
República Tcheca, Irlanda, Inglaterra, Áustria, Suíça, Alemanha), na Ásia (Maldivas, Tailândia, 
Malásia, Dubai / Emirados Árabes Unidos), África (África do Sul, Seychelles, Maurícia), Amerika 
(México) e Austrália, que atendem ao conteúdo prático dos requisitos de ensino e contratuais 
das universidades e das empresas de educação. 
 

Website: http://www.ales-consulting-international.com/en/ 
Email: info@ales-consulting-international.com 
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Masaryk University 

Esta Universidade Checa que também é nossa parceira para mobilidade de estudos aceita 
estagiários no âmbito do erasmus e regularmente tem diferentes ofertas de estágio (Ver anexo 
4). 
No caso de interesse, devem contactar a Universidade. 
 
Website: www.internship.muni.cz/ 
Email: vicarova@czs.muni.cz (Radka Vičarová - Centre for International Cooperation ) 
 

ERASMUSU 

Os estudantes interessados num estagio devem enviar o seu CV para o endereço de email 
indicado abaixo. A instituição também apoia na procura de Alojamento. 
 
Internship 2017-2018 
https://docs.google.com/document/d/1wp7ccUeHhDi3-v6KzRcWJ_APp6SZZRuZPVe-
PDG7Z_g/edit#heading=h.efnxzjwutd8 
 
Website: https://erasmusu.com/pt/ 
Email: mirey@erasmusu.com (Mirey Haralampieva) 

 

Europe 3000 S.r.l. 

É uma Agência que trabalha desde há muitos anos no setor hoteleiro e turístico. 
Têm muitas colaborações com mais de 80 escolas de hotéis europeus e extra europeus, para 
oferecer oportunidades de estágio (3-6 meses) para estudantes jovens que desejam melhorar e 
aprender habilidades para os bartenders, chefs e garçons na Itália. 
 
Europe 3000 é uma agência de pesquisa e seleção pessoal com base em Bergamo e especializada 
em Hotel de turismo de restauração. 
 
Website: www.europe3000.it 
Email: info@europe3000.it; areaprogetti@europe3000.it 
 
 
Erasmus Barcelona 

 
É uma organização anfitriã localizada em Barcelona e oferecem estágios co-financiados pelo 
programa Erasmus + nas seguintes áreas de negócios: 
Gestão; Marketing; PR; Design gráfico; Mídia e Comunicações; Turismo. 
Pode encontrar mais informações sobre a empresa na página web. 
Desenvolvem tarefas dos estagiários em potencial de acordo com o ambiente de trabalho 
empresarial, sua educação, necessidades e interesses. 
 
Website: https://erasmusbarcelona.com/ 
Solicite um estágio aqui: https://erasmusbarcelona.com/internship-erasmus-barcelona/ 
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Careers in Poland 

 
É um site destinado a estrangeiros interessados num emprego na Polônia e que gostam de estar 
atualizados com as atuais ofertas de emprego neste país. 
A Polónia tornou-se um país dinâmico com interessantes oportunidades de carreira para 
estrangeiros. Já existem mais de 60 mil deles trabalhando na Polônia e esse número ainda está 
crescendo. Se o estudante considerar uma carreira internacional, a Polónia pode ser uma boa 
direção para o estudante! 
Em CareersinPoland.com o estudante encontrará centenas de vagas de emprego para 
estrangeiros em quase 30 idiomas e vários ramos. Português ou espanhol, húngaro ou checo, 
sueco ou francês - há muitos empregos na Polônia, nos quais o estudante pode usar seu idioma 
nativo diariamente. (Ver anexo 5) 
 
Website: www.careersinpoland.com/ 
Email: jakub@careersinpoland.pl 
 
 
UNISS – Università degli Studi di Sassari  

Traineeship in Sardinia (Itália) 

 
É uma Universidade parceira da Universidade dos Açores no âmbito do erasmus que oferece 
estágios a estudantes bolseiros do Erasmus. 
A língua exigida para o estágio é o Italiano. 
 
 O "Estágio Erasmus em Sardenha" é dirigido a estudantes universitários que desejam realizar 
um estágio em uma empresa, instituição, gabinete privado, centro de pesquisa ou agência no 
Norte da Sardenha. O programa resulta da cooperação entre a Universidade de Sassari, a 
Autoridade Provincial, o Município de Sassari e a Câmara de Comércio. 
 
Qualquer estudante pode candidatar-se e escolher um estágio de entre as 150 ofertas 
existentes.  
 
Os estudantes selecionados serão matriculados na Universidade de Sassari. Poderão participar  
cursos gratuitos de língua e cultura italianas organizados pelo University Language Center; 
acesso gratuito a instalações de biblioteca e conexão sem fio; cantina com taxa reduzida; 
descontos em transportes públicos locais; assistência médica gratuita; acesso a orientação e 
serviço de aconselhamento; descontos em bilhetes de música e teatro e atividades desportivas. 
Um primeiro serviço de recepção e um programa de atividades de lazer também são oferecidos 
pela associação Erasmus Student Network (ESN). 
 
Website: www.uniss.it/erasmustraineeshipinsardinia  
Brochura: http://hostweb3.ammin.uniss.it/documenti/20140922_bozza_ets_email.pdf  
Email Incoming Student Ombudsperson: garanteincoming@uniss.it (Prof. Elena Sanna) 
 
Delegates for international Student Exchange 
Email: pisan@uniss.it (Prof. Pedro Sanna) e moniello@uniss.it (Prof. Giuseppe Moniello) 
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PIC Management 

 
São especializados em encontrar estágios pagos e atraentes no exterior para estudantes. A 
maioria dos estágios estão em inglês, e têm ofertas muito interessantes para os estudantes 
locais e internacionais. Os parceiros da empresa estão localizados em toda a Europa, México, 
Panamá e Maldivas. A rede global de organizações permite que os alunos ampliem seus 
conhecimentos e habilidades linguísticas. Para cada aluno, podem encontrar uma empresa 
adequada. 
Devem verificar as ofertas de estágios no website para candidatarem-se a um estágio a partir de 
2018 e 2019.   
Se está procurando por estágios em campos específicos, devem contactar a empresa nesse 
sentido.  
 
Website: www.pic-management.com 
E-mail: hr01pic@pic-management.com (Ann-Kathrin Herzog - Human Resources) 
Skype: hr01pic 
Telefone: +528444308485 
 

Outros motores de busca comunicados 
pela Agência Nacional Erasmus+: 

 
Website: www.praxisnetwork.eu/ 
Website: http://erasmusintern.org/ 
Website: http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/tools/partnerships.cfm 
 
 
 


