
 
 

Designação do Projeto: Programa de Estágios Profissionais na Administração Local 

Código do Projeto: POISE-02-3220-FSE-000082 

Objetivo principal: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade 

laboral. Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial os que não trabalham, 

não estudam, nem se encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão social e os 

jovens de comunidades marginalizadas, inclusive através da execução da garantia para a juventude. 

Região de Intervenção: Região Alentejo 

Entidade beneficiária: Município de Reguengos de Monsaraz 

Data de aprovação:  

Data de início:  

Data de conclusão:  

Custo total elegível: € 

Apoio financeiro da União Europeia: FSE-49.395,04€ 

Apoio financeiro público nacional/regional: 3.794,80€ 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A presente operação visa proporcionar a jovens em situação de NEET detentores de qualificação 

habilitacional de nível superior a realização de estágios profissionais em contexto real de trabalho na 

administração pública, por forma a permitir aos jovens destinatários uma mais fácil integração no 

mercado de trabalho. 

Procura-se, igualmente, desta forma permitir aos destinatários dos estágios adquirirem experiência 

profissional na sua área de formação e um contacto com as regras e boas práticas de serviço público. 

A realização dos estágios por jovens NEET é igualmente um factor de redução de riscos de isolamento, 

desmotivação e marginalização dos referidos jovens, permitindo-lhe o desenvolvimento da actividade 

em áreas temáticas que reforcem a competitividade territorial e a intervenção em domínios sociais, 

educacionais e culturais. 

Os estágios propostos e em execução no Município de Reguengos de Monsaraz são-no nas seguintes 

áreas de formação: 

- Licenciatura em Turismo; 



 
- Licenciatura em Educação ou Ciências da Educação ou Educação Básica; 

- Licenciatura em Ciências da Informação e Arquivo; 

- Licenciatura em Ação Social; 

- Licenciatura em Psicologia. 

Todos os estagiários admitidos são detentores de formação de nível superior nas referidas áreas de 

estágio, desenvolvendo atividades dessas mesmas áreas o que lhes permite atingir os objetivos 

propostos para estágio: proporcionar experiências de carácter socioprofissional que facilitem a 

integração dos jovens licenciados no mundo do trabalho; desenvolver e consolidar, em contexto real 

de trabalho, os conhecimentos e as competências profissionais adquiridas durante a frequência do 

curso; desenvolver hábitos de trabalho e responsabilidade profissional; conhecer o funcionamento e 

especificidade das organizações autárquicas; reconhecer a importância do trabalho em equipa.  

A coerência entre os perfis dos destinatários e as atividades a desenvolver encontram-se garantidas 

tendo em conta que as atividades propostas para serem desenvolvidas exigem formação superior nas 

áreas de formação académica dos estagiários. Vejamos então os conteúdos funcionais de cada um dos 

estágios: 

1) Licenciatura em Turismo: 

a) Efetuar visitas educacionais ao território concelhio para reconhecimento do mesmo e consulta 

de bibliografia para aquisição de conhecimentos;  

b) Colaborar com o atendimento ao público nos postos de turismo de Reguengos de Monsaraz e 

de Monsaraz;  

c) Colaborar no trabalho de expediente nos serviços de turismo do Município;  

d) Participar na elaboração de documentação turística do Município;  

e) Participar na organização de eventos e de representações de índole turístico do Município 

(feiras, exposições, etc.). 

2) Licenciatura em Educação ou Ciências da Educação ou Educação Básica: 

a) Acompanhar o desenvolvimento das atividades no âmbito da Componente de Apoio à Família 

(refeições e prolongamento de horário);  



 
b) Colaborar na organização de processos individuais no âmbito da Componente de Apoio à 

Família;  

c) Acompanhar e elaborar planos de atividades para os projetos de férias escolares; 

d)  Dinamizar atividades de animação nos projetos de férias escolares;  

e) Colaborar no desenvolvimento das atividades previstas no plano de atividades da autarquia no 

domínio da educação;  

f) Colaborar no levantamento das necessidades dos alunos mais carenciados e, em função delas, 

propor apoios financeiros no âmbito da ação social escolar para aquisição de livros, material escolar e 

didático e transporte. 

3) Licenciatura em Ciências da Informação e Arquivo: 

a) Colaborar na pesquisa, recolha e tratamento de informação relativa à história do concelho de 

Reguengos de Monsaraz;  

b) Auxiliar na pesquisa, recolha e tratamento de informação relativa à presença judaica em 

Monsaraz;  

c) Colaborar na criação de conteúdos históricos nas diversas atividades do serviço de Biblioteca e 

Arquivo; 

d)  Transcrição de documentos históricos de acordo com as regras da paleografia;  

e) Colaborar na inserção de dados no aplicativo informático Biblionet;  

f) Colaborar na realização de instrumentos de pesquisa bibliográfica;  

g) Promover e dinamizar atividades relacionadas com a escrita e a leitura. 

4) Licenciatura em Ação Social: 

a) Colaborar na dinamização e funcionamento do equipamento municipal Loja Social;  

b) Colaborar na implementação e dinamização do Banco de Livros Municipal;  

c) Colaborar no processo de atribuição do Cartão Social do Munícipe, através da análise das 

candidaturas e concessão dos apoios nas diversas áreas de intervenção;  



 
d) Colaborar no acompanhamento das atividades de índole cultural, educativo e recreativo, 

desenvolvidas por grupos de pessoas idosas organizados na comunidade.  

5) Licenciatura em Psicologia: 

a) Efetuar avaliação psicológica a crianças sinalizadas através de pedido do Agrupamento de 

Escolas de Reguengos de Monsaraz; 

b) Efetuar acompanhamento psicológico a crianças sinalizadas através de pedido do 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz; 

c) Participar, na escola, nas reuniões de proposta de integração em ensino especial das crianças 

avaliadas; 

d) Articular com os professores e pais/encarregados de educação, enquanto decorrer o processo 

de avaliação/acompanhamento; 

e) Colaborar com o Centro de Saúde, nas consultas de psicologia. 

No âmbito da operação encontram-se previstos os seguintes indicadores: 

- Indicador de realização: Participantes NEET que beneficiam dos estágios profissionais (5 estagiários) 

- Indicador de resultado: Participantes NEET em educação, formação ou emprego, uma vez 

terminada a participação (20%) 

  

 

 




