2018-2019

BOLSAS-ESTÁGIO – 3ª FASE DE CANDIDATURAS

A World Academy abre vagas para bolsas, a cada ano letivo, na modalidade de permuta de curso anual por
estágio. Estas bolsas-estágio destinam-se a alunos com bom perfil e comprovadas dificuldades financeiras. O
estágio, sendo em permuta por um curso de especialização profissional anual, não confere direito a
remuneração.
As bolsas-estágio são normalmente realizadas durante o ano letivo, de outubro a julho. Têm a duração de 4 a
5 horas de segunda a sexta, e ainda 8 horas em fins-de-semana pontuais, em determinadas áreas apenas. A
área de estágio é determinada em função do perfil do candidato e das necessidades da escola.
A seleção de cada candidato tem como base as suas dificuldades financeiras e/ou as do seu agregado familiar
e ainda a adequação do candidato à função de estágio e ao curso a que se candidata. A admissão a bolsaestágio está sujeita às vagas existentes. Estes critérios e avaliação do candidato para a função são da
responsabilidade da World Academy, não tendo de ser justificados nem publicitados.
CONDIÇÕES DE BOLSA-ESTÁGIO
As bolsas-estágio são sujeitas a assinatura de contrato de permuta de formação por estágio.
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| Duração dos Estágios
1 de outubro de 2018 a 2 de agosto de 2019 (ou outro período, de igual duração ou igual número de horas, a
ajustar conforme disponibilidade do aluno bolseiro).
| Horários de Estágio Tech / Secretaria
(COM fins-de-semana)
•
•
•
•

2ª a 6ª – 4 ou 4,5 horas por dia
sábados e/ou domingos pontuais - 8 horas por dia (aprox. 8 dias ou 64h em fim-de-semana por ano)
955 horas de estágio
Vagas em horários de manhã, tarde ou noite

PROCESSO DE CANDIDATURA
1.
2.
3.
4.

Fazer entrevista para curso de especialização profissional anual.
Ser selecionado e admitido ao curso de especialização profissional anual (esta informação é
imediata, após entrevista).
Proceder à candidatura a bolsa-estágio, mediante entrega da documentação necessária,
presencialmente na World Academy ou pelo email info@worldacademy.pt
Aguardar a possibilidade de agendamento de entrevista, para avaliação de perfil para a função a que
se propõe.
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| Entrega de Candidaturas1 para a 3ª fase
Urgente,
sem
prazo
preenchimento de vagas.

limite,

| Resposta às Candidaturas para a 3ª fase
até

| A partir da data de candidatura, no prazo de 10 dias.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

Situação
Candidato

Do

CV

Ficha
de
Candidatura
a
BolsaEstágio

Declaração de Declaração
de
IRS 2017 (ou Desemprego pelo
Dispensa
do IEPF ou Segurança
Mesmo)
Social

Comprovativo de Subsídio de
Desemprego
(ou outras prestações sociais)
Pelo IEFP ou Segurança Social

Desemprego do

se o próprio ou o
agregado
familiar
receber subsídio

agregado familiar
e/ou do próprio

Baixos
rendimentos do
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agregado familiar
e/ou do próprio

-

-

Obs: agradece-se qualquer documentação adicional que apoie a candidatura e contribua para comprovar a
situação financeira. A ausência de entrega dos documentos obrigatórios pode ser fator de exclusão.
Entrega de documentação na World Academy ou por email: info@worldacademy.pt.

Nos termos da legislação aplicável, a World Channels S.A. usa os dados pessoais que forneça na sua
candidatura para efeitos de avaliação e seleção. 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; 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.

P.f., consulte as vagas disponíveis na próxima página.

1

Poderá existir mais do que uma fase de candidatura. Cada candidato concorre a uma única fase de candidatura. A World Academy
reserva-se o direito de, em caso de necessidade, admitir candidatos, que não tenham sido selecionados em fases anteriores.

Página 2 de 3

2018-2019

BOLSAS-ESTÁGIO – 3ª FASE DE CANDIDATURAS

VAGAS PARA ESTÁGIO
| Secretaria

Perfil Pretendido

Assiste o atendimento ao público de candidatos.
Assiste o atendimento a formadores, formandos e
fornecedores.

Obrigatório
- Boas capacidades de atendimento, comunicação e
organização;
- Médios conhecimentos de Microsoft Office.

Auxilia em tarefas de secretaria relacionadas com
esclarecimentos diversos, pagamentos, declarações,
certificados, processos de candidatura e de inscrição.

Desejável
- Experiência de atendimento ao público.

| Técnica

Perfil Pretendido

Suporte técnico à comunidade escolar nas áreas de
audiovisuais e informática; assistência à instalação,
manutenção, arquivo, entrega e recolha de
equipamentos/software; assistência à gestão da rede
informática; apoio na preparação de equipamento ou
software para aulas.

Obrigatório
- Bons conhecimentos de informática;
- Conhecimentos médios de áudio e/ ou vídeo.
Desejável
- Experiência de atendimento ao público.
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Para mais informação, p.f. contacte a World Academy pelo 935 591 313 ou pelo info@worldacademy.pt.
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