
 

Que perfil jovem procuramos? 

Perfil: 
– Licenciatura em Design Gráfico (ou similar); 

– Domínio e experiência no uso de ferramentas de edição de imagem (por ex. Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator); 

– Domínio da língua Inglesa; 

– Residência em Castelo Branco ou proximidades (fator eliminatório); 

Competências: 
– Elevado sentido estético, pensamento estratégico e criativo; 

– Profissional de fácil relacionamento interpessoal com capacidade para trabalhar em equipa; 

– Boa capacidade de Comunicação; 

– Responsável e Dinâmico: Capacidade de cumprir com objetivos definidos e apresentar 

novas ideias de forma eficaz; 

– Multi-tasking: capacidade para gerir de forma simultânea múltiplos projetos. 

Responsabilidades: 
– Desenvolvimento gráfico de campanhas e materiais de comunicação para as nossas Lojas; 

– Desenvolvimento gráfico para suportes digitais e impressos; 

– Produção e edição de conteúdos online (website e redes sociais); 

– Recolha e tratamento de imagens/ vídeos; 

– Desenvolvimento de design de comunicação interna e externa (branding, economato, flyers 

e cartazes, apresentações, documentos institucionais, etc). 

Oferecemos: 
– 3 meses de Estágio curricular + subsídio de alimentação; 

– Possibilidade de estágio profissional do IEFP (com avaliação positiva); 

– Integração nos quadros da Empresa, com avaliação positiva no estágio. 

Se o mundo da moda e da confeção te entusiasma, junta-te a nós e envia-nos o teu CV para 

o e-mail rh@dielmar.pt  com o assunto “ Estágio – Design Gráfico/Marketing” e vem fazer 

parte desta equipa! 

Quem somos? 

A DIELMAR é uma empresa 100% portuguesa, líder em Portugal na confecção de vestuário 

masculino, garantindo uma qualidade de excelência nos seus produtos. Com mais de 50 anos 
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de experiência na arte da alfaiataria tradicional, a DIELMAR tem como estratégia reforçar a 

sua marca e apostar cada vez mais na internacionalização. 

Como funcionamos? 

Os Programas de Estágios da DIELMAR foram desenhados para proporcionar aos jovens a 

oportunidade de uma experiência profissional com tutoria especializada, num contexto 

empresarial de grande dimensão e projeção no mercado nacional e estrangeiro. Constituem 

uma oportunidade para trabalhar, em projectos individuais e em equipa, com mentoria de 

quadros especializados que apoiam a aquisição de novas competências e capacitações 

profissionais. 

O que pretendemos? 

Pretendemos integrar jovens dinâmicos, em frequência de ensino superior, recém-licenciados 

ou mestres, em equipas multidisciplinares para o desenvolvimento de projectos inovadores, 

novos produtos e serviços, novos processos produtivos, novos métodos de ação comercial e 

digitais, logísticas diferenciadoras, fazendo a mudança para uma cultura digital e de 

transformação na empresa. Áreas em crescimento na empresa, onde se abrem oportunidades 

de emprego e de crescimento em equipa: 

– Design gráfico, marketing e comunicação; 

– Gestão Comercial; 

– Vendas e Assistência ao Cliente; 

– Logística/Compras; 

– Recursos Humanos; 

– Qualidade; 

– Design de Moda; 

– Modelagem; 

– Cad; 

– Manutenção mecânica e eletrónica. 

 


