Programa DNA Match
Estágios profissionais de 6 meses a tempo inteiro
+
Formação em soft skills para estagiários, certificada pela DGERT
+
Consultoria ao processo de estágio
Programa promovido pelo DNA Cascais em colaboração com a Câmara Municipal de Cascais –
Divisão de Empregabilidade e Promoção de Talento
OBJETIVOS
• Contribuir para o empreendedorismo e para o desenvolvimento socioeconómico do concelho de Cascais, através da
captação, fixação e desenvolvimento de competências e conhecimentos de promoção e estímulo da criatividade e
inovação.
• Promover o desenvolvimento de competências e a empregabilidade dos munícipes de Cascais e facilitar a sua inserção
no mercado de trabalho.

Quem pode acolher estagiários?
Pessoas singulares ou coletivas, de natureza privada, com ou sem fins lucrativos, com sede ou atividade no Concelho
de Cascais.

Quem pode participar?
Residentes no Concelho de Cascais à procura de emprego ou em situação de reconversão profissional, com
disponibilidade para participar na totalidade do Programa.
Não são elegíveis Candidatos:

Que tenham tido vínculo laboral com a Entidade Enquadradora nos últimos 12 meses, excetuando estágios
curriculares.

Que tenham realizado um estágio profissional financiado por fundos públicos, incluindo o Programa “Estágios
Profissionais em Cascais”, Estágios Profissionais do IEFP, Programa de Estágios Profissionais na Administração
Local (PEPAL) e edições anteriores do Programa DNA MATCH.
Existe uma majoração na comparticipação de custos para candidatos em situação desfavorecida no acesso ao mercado
de trabalho: idade igual ou superior a 45 anos, desempregado/a inscrito no IEFP há mais de 12 meses, pessoa com
necessidade específica ou condição especial devidamente comprovada.

DATAS 4ª Edição:
O estágio pode decorrer por período superior, caso necessário para eventual ingresso dos participantes em determinada carreira ou
categoria profissional. Neste caso, a comparticipação da DNA Cascais aplica-se apenas aos primeiros 6 meses.

Candidaturas Entidades: 26/10 a 9/11
Seleção de Entidades: 10/11 a 25/11
Candidaturas dos Munícipes: 26/11 a 10/12
Pitch: 17/12 e 18/12
Seleção dos candidatos pelas Entidades: 23/12 a 15/01
Programa de Estágios: 01/02/2021 a 31/07/2021
CANDIDATURAS
As candidaturas das Entidades Enquadradoras dos estágios em www.dnacascais.pt





Cada Entidade pode-se candidatar ao máximo de 3 vagas de estágio.
Cada submissão do formulário de candidatura refere-se a um pedido para uma área funcional.
Se pretender candidatura para outra área funcional deverá submeter outro formulário.

As candidaturas para futuros Estagiários em www.cascais.pt/area/empregabilidade

SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
As Entidades Enquadradoras podem identificar participantes na fase da sua candidatura, desde que cumpram os
requisitos do programa. As vagas de estágio por preencher serão divulgadas.
O Pitch DNA Match onde Entidades e candidatos se podem apresentar irá decorrer antes do envio das candidaturas
dos munícipes para as Entidades. A decisão de seleção é da exclusiva responsabilidade da entidade promotora.

CONDIÇÕES
As entidades promotoras asseguram ao participante: Bolsa de participação mensal; Subsídio de alimentação (min.
4,77€/dia) ou refeições; Seguro de acidentes de trabalho.

Nível de qualificação do/a Estagiário/a

Valor (mínimo) mensal da bolsa

Até ao 9.º ano

Nível 1 e 2 QNQ

€ 438,81

12.º ano – Ensino Geral

Nível 3 QNQ

€ 526,57

12.º ano - Ensino Profissional

Nível 4 QNQ

€ 614,33

Curso de Especialização Tecnológica

Nível 5 QNQ

€ 658,22

Licenciatura

Nível 6 QNQ

€ 789,86

Mestrado

Nível 7 QNQ

€ 921,50

Doutoramento

Nível 8 QNQ

€ 1053,14

Conforme Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) | e IAS de 2020

Comparticipação da bolsa de participação pelo DNA (no total dos 6 meses)
Comparticipação
Comparticipação
Nível de
GERAL para EE
Comparticipação
GERAL
qualificação do/a
apoiadas pela
MAJORADA (71%)
DNA Cascais
Estagiário/a
(66% das bolsas)
(71%)

Comparticipação
MAJORADA para
EE apoiadas pela
DNA Cascais
(76%)

Até ao 9.º ano

€ 1.737,69

€ 1.869,33

€ 1.869,33

€ 2000,97

12.º ano – Ensino
Geral

€ 2.085,23

€ 2.243,20

€ 2.243,20

€ 2.401,17

12.º ano - Ensino
Profissional

€ 2.432,76

€ 2.617,06

€ 2.617,06

€ 2.801,36

Curso de
Especialização
Tecnológica

€ 2.606,53

€ 2.804,00

€ 2.804,00

€ 3.001,46

Licenciatura

€ 3.127,84

€ 3.364,80

€ 3.364,80

€ 3.601,75

Mestrado

€ 3.649,14

€ 3.925,59

€ 3.925,59

€ 4.202,04

Doutoramento

€ 4.170,45

€ 4.486,39

€ 4.486,39

€ 4.802,34

* A majoração aplica-se quando os participantes se encontram numa das seguintes situações: idade igual ou superior a 45 anos,
desempregado/a inscrito no IEFP há mais de 12 meses, pessoa com necessidade específica ou condição especial devidamente
comprovada

Incentivo à contratação após estágio
A DNA Cascais atribui um incentivo financeiro às Entidades Enquadradoras que celebrem contrato com o/a estagiário no fim do
Programa, desde que este/a tenha participado ativamente na componente formativa e de consultoria de percurso profissional
(considera-se para este efeito uma participação não inferior a 90%) e o contrato de trabalho tenha início no dia seguinte ao do fim do
estágio, com 12 meses de duração ou Sem Termo e com o horário de trabalho mínimo de 25 horas semanal.

O incentivo financeiro tem o valor correspondente a 15% ou 30% da comparticipação total assegurada pela DNA Cascais, consoante
se trate respetivamente de contrato de trabalho de 12 meses ou Sem Termo.
O valor do incentivo é transferido às Entidades Empregadoras de uma só vez, no 1.º mês de vigência do contrato de trabalho, e após
a submissão de um formulário online com a solicitação do incentivo (informação a ser enviada para as empresas pela equipa DNA
MATCH).

Mais info: Entidades Promotoras – 214 680 185 (DNA Cascais) | Candidatos a Estágio – 214 815 945 (Divisão de
Empregabilidade – Câmara Municipal de Cascais) | Consulte as Normas do Programa em www.dnacascais.pt

