
N/Ref. 87/15                      Angra do Heroísmo, julho de 2015 
 
Assunto: PROGRAMAS ESTAGIAR “L” E “T” 
 
Caro Associado,  
Informamos que foi publicada a Resolução do Conselho do Governo nº 100/2015 de 15 de julho de 2015, onde é 
publicado o regulamento do programa ESTAGIAR, uma vez que o mesmo sofreu algumas alterações que passamos a 
citar: 
 
Duração do Estágios 
 
ESTAGIAR T 
Para todas as ilhas - duração de 9 meses, passíveis de prorrogação por mais 9 meses, incluindo 1 mês de descanso  
 
ESTAGIAR L 
S. Miguel – duração de 9 meses, passíveis de prorrogação por mais 9 meses, incluindo 1 mês de descanso 
Restantes ilhas - duração de 11 meses, passíveis de prorrogação por mais 12 meses, incluindo 1 mês de descanso 
 
Critérios de Seleção dos Projetos 
 
Foi introduzido o artigo respeitante aos critérios de seleção dos projetos e para a determinação do mérito do pro-
jeto, no que respeita à operacionalização do processo de análise, cada critério de seleção será pontuado, sendo de-
sagregado em subcritérios vertidos numa grelha técnica de análise, a divulgar no sítio www.estagiar.azores.gov.pt. 
 
A análise quantitativa será determinada pela ponderação de cada critério numa escala de avaliação de base 100, 
sendo que os projetos com classificação final inferior a 50% não serão objeto de financiamento. 
 
Aplicar-se ainda os seguintes critérios: 
 
a) Qualidade técnica dos estágios propostos 
b) Condições de acompanhamento dos estagiários 
c)  Taxas e perspetivas de empregabilidade 
d) Relação adequada entre o número de estagiários e número de empregados da entidade promotora 
e) Contributo para o desenvolvimento de competências profissionais, no domínio das tecnologias da informação 
 
Lembramos que a próxima fase de candidatura aos programas ESTAGIAR L e T, decorrerá de 1 a 31 de agosto de 
2015, e os estágios iniciam a 1 de outubro de 2015, em horário diurno, com 35 horas semanais. 
 
Para maiores informações e esclarecimentos poderão contatar o Departamento de Formação e Qualidade desta 
Câmara do Comércio através do telefone 295 204810 ou do email: formaçao@ccah.eu. 
 
Remetemos ainda os contatos da entidade responsável – Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional: 
 
Morada: Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro – 9500-119 Ponta Delgada 
Telefone: 296 308000/ 296 308059 
Email: dpe.dreqp@azores.gov.pt 
 
Com os melhores cumprimentos. 
A Direção 
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