
 
 
 

AVISO (EXTRATO) N.º 71/2020 

 

Torna-se público, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 166/2014, de 6 de novembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2019, de 10 de abril, conjugado com o estabelecido no 
artigo 3.º da Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril, que se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias 
úteis, desde da data de publicitação na pagina eletrónica da Câmara Municipal da Nazaré (www.cm-
nazare.pt), o procedimento de recrutamento e seleção de estagiários, da Câmara Municipal da Nazaré, no 
âmbito da 6.ª edição - 2.ª fase do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), as 
seguintes ofertas estágios: 
Ref.ª A - Negócios Internacionais, Nível de qualificação 6 - 1 estágio para um licenciado em Negócios 
Internacionais. 
Ref.ª B - Ciência da Informação, Nível de qualificação 6 - 1 estágio para um licenciado na área de Ciência 
da Informação e Documentação. 
Ref.ª C - Biologia, Nível de qualificação 6 - 1 estágio para um licenciado na área de Biologia. 
 
Destinatários: 
Para além das habilitações académicas descritas, os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: 
- Tenham até 30 anos de idade inclusive 30 anos ou até aos 35 anos se forem portadores de deficiência 
com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, ambas aferidas à data de início do estágio; 
- Estejam inscritos nos serviços de emprego do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP, 
I.P.), na qualidade de desempregados. 
 
Formalização da Candidaturas: A candidatura é formalizada através do preenchimento do formulário do 
nível de qualificação 6, disponível no Portal Autárquico (www.portalautarquico.dgal.gov.pt) e na página 
eletrónica do Município da Nazaré (www.cm-nazare.pt) e acompanhado obrigatoriamente de: 
- Cópia dos documentos indicados na parte final do requerimento de candidatura; 
- Documentos indicados no aviso n.º 70/2020, do Município da Nazaré – Câmara Municipal. 
Os candidatos interessados nestas ofertas de estágios, devem obrigatoriamente consultar o referido 
Aviso, publicitado na página eletrónica do Município da Nazaré em www.cm-nazare.pt. 
 

Paços do Município da Nazaré, 25 de agosto de 2020. 
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