
 

Anualmente a Autoridade da Concorrência – AdC promove estágios curriculares e 

profissionais. 

Os estágios curriculares ocorrem no âmbito da formação académica e visam possibilitar 

uma aprendizagem em contexto profissional. 

Os estágios profissionais consistem na formação prática em contexto de trabalho que se 

destina a complementar e aperfeiçoar as competências, visando a sua inserção ou reconversão 

para a vida ativa. 

Estágios Curriculares: 

 Controlo de Concentrações – Ref.ª EC/2020/1; 

 Jurídico e Contencioso – Ref.ª EC/2020/2; 

 Estudos Económicos – Ref.ª EC/2020/3; 

 Recursos Humanos – Ref.ª EC/2020/4; 

 Financeira e Patrimonial – Ref.ª EC/2020/5; 

 Gestão do Arquivo- Ref.ª EC/2020/6; 

Requisitos: Frequência de curso superior. 

Condições: 

 Celebração de protocolo com a instituição de ensino e aluno; 

 Duração mínima de 2 meses; 

 6H00 diárias; 

 Seguro de acidentes pessoais salvaguardado pela instituição de ensino; 

 Certificado de frequência e avaliação final do estágio. 

Fase de candidaturas: Até às 23:59 (UTC/GMT+00:00) de 27 de março de 2020.  

Início dos estágios: A partir de junho. 

Consultar todas as informações em concorrencia.pt 

  

Estágios Profissionais: 

http://www.concorrencia.pt/
http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagioscurriculares/Paginas/Controlo-de-Concentra%C3%A7%C3%B5es-Ref%C2%AA-EC20201.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagioscurriculares/Paginas/Juridico-Contencioso-Ref%C2%AA-EC20202.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagioscurriculares/Paginas/Estudos-Econ%C3%B3micos-Ref%C2%AA-EC20203.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagioscurriculares/Paginas/Recursos-Humanos-Ref%C2%AA-EC20204.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagioscurriculares/Paginas/Financeira-Patrimonial-Ref%C2%AA-EC20205.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagioscurriculares/Paginas/Gest%C3%A3o-Arquivo-Ref%C2%AA-EC20206.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagioscurriculares/Paginas/Est%C3%A1gios-Curriculares.aspx
https://estagiar.pt/wp-content/uploads/2019/03/AdC_WP.png


 Práticas Restritivas – Ref.ª EP/2020/1; 

 Jurídico e Contencioso – Ref.ª EP/2020/2; 

 Estudos Económicos – Ref.ª EP/2020/3; 

 Comunicação – Ref.ª EP/2020/4; 

 Informática – Ref.ª EP/2020/5. 

Requisitos: 

 Conclusão de licenciatura; 

 Formação superior concluída há no máximo 2 anos. 

 (Para habilitações académicas obtidas no estrangeiro o candidato terá de realizar a 

conversão para escala equivalente que será posteriormente validada pela AdC). 

Condições: 

 Celebração de um contrato de estágio; 

 Duração de 12 meses; 

 7H30 diárias; 

 Subsídio mensal; 

 Subsídio de refeição; 

 Seguro de acidentes pessoais; 

 Certificado de frequência e avaliação final do estágio. 

Fase de candidaturas: Até às 23:59 (UTC/GMT+00:00) de 27 de março de 2020. 

Início dos estágios: A partir de junho. 

Consultar todas as informações em concorrencia.pt 

 

http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagiosprofissionais/Paginas/Pr%C3%A1ticas-Restritivas-Ref-%C2%AA-EP20201.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagiosprofissionais/Paginas/Jur%C3%ADdico-e-Contencioso-Ref-%C2%AA-EP20202.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagiosprofissionais/Paginas/Estudos-Econ%C3%B3micos-Ref-%C2%AA-EP20203.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagiosprofissionais/Paginas/Comunica%C3%A7%C3%A3o-Ref-%C2%AA-EP20204.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagiosprofissionais/Paginas/Inform%C3%A1tica-Ref-%C2%AA-EP20205.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/A_AdC/Recursos_Humanos/recrutamento/estagios/estagiosprofissionais/Paginas/Est%C3%A1gios-Profissionais.aspx

