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Museu de Angra do Heroísmo aceita candidaturas de estagiários 

 
 

O Museu de Angra informa que, ao abrigo da resolução do Conselho de Governo 
nº7/2008 de 11 de Janeiro de 2008 aceita três candidaturas de jovens licenciados, no 
âmbito do programa ESTAGIAR L.  
Os estágios decorrerão no edifício sede deste Museu (Edifício de São Francisco) e serão 
orientados maioritariamente para a execução de acções de inventariação de espécies 
museológicas e de catalogação de espécies bibliográficas. 
O programa Estagiar L visa promover a inserção no mundo do trabalho de jovens recém 
licenciados ou com mestrado realizado no âmbito do processo de Bolonha, através de um 
estágio, numa empresa ou entidade. 
Destina-se a jovens recém-licenciados ou com mestrado realizado no âmbito do processo de 
Bolonha, com idade não superior a 30 anos, com domicílio fiscal na Região Autónoma dos 
Açores e que após a conclusão da formação nunca tenham exercido funções na área de 
formação ao abrigo de contrato de trabalho. São considerados jovens recém-licenciados ou 
com mestrado aqueles que tenham concluído a respectiva formação dentro do período máximo 
de 18 meses anteriores ao prazo de apresentação da candidatura (só aplicável às ilhas de São 
Miguel e Terceira). 
 
 
Os jovens candidatos devem efectuar a sua candidatura junto da entidade promotora do 
projecto, neste caso, o Museu de Angra do Heroísmo, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
- Ficha de Candidatura do Candidato  anexa 
- Fotocópia do certificado comprovativo da conclusão da licenciatura ou do mestrado; 
- Fotocópia de documento de identificação pessoal; 
- Documento comprovativo do domicílio fiscal na R.A.A.; 
- Declaração sob compromisso de honra de como nunca exerceu qualquer actividade ao abrigo 
de contrato de trabalho na área de formação, após a conclusão da respectiva formação. 
 
As candidaturas devem ser apresentadas até final do corrente mês de Julho. 
 
Informação mais completa sobre o programa em causa encontra-se disponível no Portal 
Azores. Gov.pt através do link: 
 http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srtss-drtqpdc/textoImagem/DPE.htm#estagiarl 
 
Para mais informações, os interessados poderão contactar com o Museu de Angra do 
Heroísmo através da funcionária Mercês Teles (telf. 295 213 147/8, 295 216 783, 295 628 
036/7; fax 295213 137) ou pelo correio electrónico (museu.angra.info@azores.gov.pt). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTAGIAR L 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO AO ESTÁGIO 
 
 
 1. IDENTIFICAÇÃO 

 
1.1.Nome: 

_____________________________________________________________
_____ 

1.2.Data de Nascimento: _____ / _____ / _____ Estado Civil: 
_________________________ 

1.3.Endereço: _____________________________Freguesia: 
_________________________ 

Código Postal: _____________ Concelho: _________________ Telefone:  
______________ 
1.4.B.I. n.º:_______________________ Data de Emissão:____/____/____ 

Arq.___________ 
1.5.Número de Identificação Fiscal:  

_____________________________________________ 
1.6.Número de Identificação Bancária: 

___________________________________________ 
1.7. 
E.Mail:__________________________________________________________
________ 
 

 2. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 
 
2.1.Licenciatura em: 

_________________________________________________________ 
   2.1.1. Concluída em: 
________________________________________________________ 
2.2. Mestrado em: 
____________________________________________________________ 
   2.2.2. Concluído em: 
________________________________________________________ 
                 

 3. OUTRA FORMAÇÃO 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________ 
 

 4. ENTIDADE PROMOTORA DO ESTÁGIO 
________________________________________________________________
___________ 
 

 5. OBSERVAÇÕES 



________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________ 
 

 6. DECLARAÇÃO 
  
Declaro que me comprometo a cumprir as obrigações resultantes da aprovação da minha colocação em estágio na Entidade acima 
mencionada.  
 
 
     __________________, ______ de ___________ de _________ 
 

        _________________________________ 
                     Assinatura do candidato 
 
 
Documentos a anexar:  

Fotocópia  do certificado comprovativo da conclusão da licenciatura ou do mestrado; 
  Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; 
  Fotocópia do Cartão de Contribuinte comprovativo do domicílio fiscal na R.A.A. 

Declaração sob compromisso de honra de como nunca exerceu qualquer actividade ao abrigo de 
contrato de trabalho na área de  formação, após a conclusão da respectiva formação. 

 


