
 

CANDIDATURA A BOLSA-ESTÁGIO 
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DADOS PESSOAIS 

Nome completo __________________________________________________________________________  

Localidade de residência atual ___________________________________________ 

Telemóvel ________________________ E-mail _______________________________________________ 

É ex-aluno? Não   Sim  Se sim, de que Curso? ________________________________________ 

 

DEPARTAMENTO A QUE SE CANDIDATA1 

  Apoio Técnico (M/T/N)2 
[Suporte técnico à comunidade escolar nas áreas de audiovisuais e informática. Assiste a 
instalação, manutenção, arquivo, entrega e recolha de equipamentos/software; assiste a 
gestão da rede informática; ajuda a preparar equipamento ou software para as aulas.] 

 Secretaria (M/T/N)2 
[Assiste no atendimento a candidatos, formadores, formandos e fornecedores. Assiste 
tarefas de secretaria relacionadas com registo de faltas, pagamentos e faturas, fotocópias, 
esclarecimentos diversos, envio de comunicações, declarações e certificados, processos de 
inscrição e marcação de entrevistas, inserção de dados.] 

  Comunicação e An. Cultural (M/T)3 
[Assiste a comunicação externa e animação cultural, incluindo publicidade, gestão de 
comunidades online, dinamização cultural dos espaços da escola como o auditório e a área 
de exposições.] 

  Design Gráfico (M/T)3 
[Presta assistência à comunicação externa através da produção de conteúdos gráficos para 
as redes sociais e materiais de divulgação para a comunicação das ações formativas e 
atividades de animação cultural da escola.] 

  Audiovisuais (M/T)3 
[Assiste a comunicação e animação cultural, através da produção de conteúdos em vídeo 
para as redes sociais e materiais de divulgação para a comunicação das ações formativas e 
atividades de animação cultural da escola.] 

  Pedagogia (M/T/N)2 
[Assiste o acompanhamento do processo formativo, em apoio à coordenação pedagógica: 
material de apoio, trabalhos dos formandos, faltas e justificações, reclamações, verificação 
de horários das acções, avaliações, atendimento. Faz o arquivo, entrega e recolha de 
material da mediateca e respetivo controlo de base de dados.] 

 

Horário preferencial de estágio1:  Manhã  Tarde  Noite  

 

Curso e horário pretendido: __________________________________________________________ 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

  Dependente, agregado familiar em situação de desemprego 

  Dependente, empregado com baixos rendimentos 

 Independente, desempregado 

 Independente, empregado com baixos rendimentos 

Nos termos da legislação aplicável, a World Channels S.A. usa os dados pessoais fornecidos para efeitos de avaliação e seleção da sua 
candidatura. Nos termos da legislação aplicável, tem direito ao acesso, à retificação, à remoção, à portabilidade ou a opor-se ao 
tratamento dos seus dados. O tratamento de dados é necessário para a seleção e admissão e a remoção dos seus dados implica que não 
se poderá inscrever. Os dados pessoais relativos à candidatura a bolsa-estágio não são partilhados com terceiros. 
Se detetar qualquer falha na proteção de dados pessoais ou se acredita que não estamos a cumprir esta declaração, por favor, contacte-
nos através de info@worldacademy.pt. 

Assinatura:____________________________________________________________ Data: ___/___/____ 

                                                                 
1 Pode assinalar mais do que um campo; o estágio nos departamentos de apoio técnico e da secretaria requere disponibilidade em fins-de-semana pontuais. 
2

 Disponível nos horários Manhã/Tarde/Noite 
3 Disponível nos horários Manhã/Tarde 
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