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CALL PARA ESTÁGIOS DAS ACTIVIDADES 

CULTURAIS E CRIATIVAS 

INTERCÂMBIO DE ESTÁGIOS 4H-CREAT 

 

O DINÂMIA’CET-IUL (ISCTE-IUL) convida todos os interessados das áreas do Design, Teatro, Artes 

Plásticas, Web Design, Cinema entre outras áreas afins, a candidatarem-se ao Intercâmbio de 

Estágios desenvolvido no âmbito do projecto 4H-CREAT, cujo objectivo é a partilha de práticas e 

saberes entre as actividades culturais e criativas e as actividades ditas tradicionais. O 

DINÂMIA’CET-IUL será responsável pela selecção de 3 candidatos e gestão dos respectivos 

estágios. Serão seleccionados dois candidatos para estágios nacionais, e um para um estágio 

internacional. 

Público-alvo: Artistas, designers gráficos, web designers, programadores, performers e outras 

profissões relacionadas. 

Objectivo: Os artistas e criativos seleccionados irão desenvolver um projecto junto de uma 

entidade de uma indústria “tradicional” – comunicação, contactos com clientes, design, 

organização, ou outros – com vista a perceber, por um lado, como operam as indústrias 

tradicionais e, por outro, apoiar a introdução de mecanismos de inovação que tornem a sua 

actividade mais criativa. A entidade de acolhimento dos estagiários será escolhida pelo 

DINÂMIA’CET-IUL, de acordo com o perfil dos candidatos seleccionados. 

Remuneração: O estágio é remunerado pelo projecto 4H-CREAT, através do Instituto Universitário 

de Lisboa (ISCTE-IUL), de acordo com o seguinte esquema: 

 Estágios Nacionais Estágios Internacionais 

Honorários 1500 euros 2000 euros 

Despesas de Deslocação e Manutenção 1000 euros 2000 euros 
Total 2500 euros 4000 euros 

 

No caso dos estágios nacionais, as despesas de deslocação e manutenção apenas serão pagas 

caso o estágio se realize numa entidade de acolhimento fora da área de residência dos 

candidatos. Os estagiários serão remunerados mediante a apresentação de recibo-verde ou acto 

isolado. 

Os estagiários ficam obrigados a apresentar um relatório final do estágio 15 dias após o término 

do mesmo. 

Onde: O plano do estágio será acordado entre as três partes – entidade de acolhimento, 

estagiário e DINÂMIA’CET-IUL; terá uma duração entre 3 e 4 semanas; e poderá, mediante 

disponibilidade de ambas as partes, realizar-se em entidades dos seguintes países:  Portugal, 

Irlanda, França, Espanha e Reino Unido. 

Quando: O Intercâmbio de Estágios 4H-CREAT decorrerá ao longo de diversas fases de acordo 

com o seguinte calendário:  

https://www.dinamiacet.iscte-iul.pt/single-post/4H-CREAT-Quadruple-helix-to-stimulate-innovation-in-the-Atlantic-Cultural-Creative-SMEs
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Fases Data 

Período de candidaturas Até 26 de Julho de 2019 
Avaliação e selecção de candidatos 30 de Julho 2019 

Comunicação dos resultados aos candidatos 31 de Julho de 2019 

Período de realização dos estágios Entre Setembro e Novembro de 2019 

Entrega do relatório de estágio 15 dias após o termino do estágio 

 

Candidatura: A formalização da candidatura ao Intercâmbio de Estágios 4H-CREAT é realizada 

através dos seguintes procedimentos: 

1. Preenchimento do formulário de candidatura online, disponibilizado aqui. 

2. Envio do respectivo CV actualizado, através de correio electrónico, com o assunto 

“Candidatura Intercâmbio de Estágios 4H-CREAT”, para o endereço rodrigo.almeida@iscte-

iul.pt.   

Não serão consideradas candidaturas sem formulário de candidatura e sem CV associado ou 

efectuadas através de outros meios. 

Informação Adicional: Para esclarecimento de dúvidas ou para obter informação adicional 

contacte Rodrigo Almeida (rodrigo.almeida@iscte-iul.pt). 

https://docs.google.com/forms/d/1k9YaKxZ_C8PRog6b61TUsZfRFsalfE9AB7Wv3Ndl8sU
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