
 
A quem se destina o programa? 

A estudantes que no presente ano letivo tenham frequentado o 9º ano do Ensino 
Básico ou Ensino Secundário ou Ensino Profissional. 

  

Onde decorrem os estágios? 

Em instituições científicas e empresas com I&D em todo o país. 

  

Quando decorre o programa? 

De 27 de Junho a 2 de Setembro. 

  

A participação tem custos?   

A participação é gratuita para os participantes. 

  

Como funcionam as inscrições? 

As inscrições são feitas através do website do programa e estarão abertas enquanto 
houver vagas disponíveis nos diversos estágios.  

As inscrições são realizadas pel@s próprios candidat@s. Inscrições feitas por 
encarregados/as de educação serão anuladas. 

A carta de motivação é obrigatória;  
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Como é feita a seleção d@s candidat@s?   

A escolha d@s candidat@s para os estágios é da inteira responsabilidade das 
instituições de acolhimento e terá por base a motivação do estudante (carta de 
motivação). 

  



Como sei que fui selecionad@? 

Recebes uma notificação por email e podes consultar essa informação também na 
tua área d@ candidat@. 

  

Como sei que não fui selecionad@? 

Se não receberes nenhuma notificação por email de que foste selecionad@ e se o 
estágio a que te candidataste aparecerem no site como "completo". 

 

O que devo fazer caso não possa comparecer no estágio para o qual fui 
selecionad@? 

Deves aceder à plataforma área d@ candidat@ e cancelar a tua inscrição no 
estágio em questão, para que a vaga seja disponibilizada a outros estudantes. O 
cancelamento da inscrição é feita exclusivamente através da plataforma e deve ser 
feito até 1 dia útil antes do início do estágio. 

 

O que acontece depois de ser selecionad@? 

A instituição de acolhimento entrará em contacto contigo para combinar os detalhes 
do estágio. 

  

Os estágios incluem refeições e alojamento? 

Apenas algumas instituições asseguram alojamento (gratuito) para alguns dos 
participantes. Esta informação está disponível para cada estágio, no campo 
Observações.  

 

Existe apoio para deslocações? 

Não. Os custos relativos a deslocações entre a casa ou alojamento dos 
participantes e o local onde decorre o estágio são assegurados pel@s próprios 
estudantes. 

  

 



Existe um seguro para os participantes? 

Sim, todos os participantes nesta iniciativa estão cobertos por um seguro de 
acidentes pessoais contratado pela Ciência Viva. 

  

Recebo um certificado de participação? 

Sim. Os certificados serão disponibilizados no final do estágio, na área d@ 
candidat@, após resposta a breve questionário sobre a forma como este decorreu.  

  

Como contacto com a organização do programa? 

A comunicação com a Ciência Viva é feita através do email: ocjf@cienciaviva.pt 
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Recomendações: 

Sempre que possível, deves escolher estágios que decorram perto do teu local de 
residência. 

Escolhe de forma cuidada os estágios em que te inscreves, de forma a evitar 
eventuais desistências! 

Caso não possas participar num estágio em que foste selecionad@, deves aceder à 
área d@ candidat@ e cancelar a tua inscrição no estágio em questão, para que a 
vaga seja disponibilizada a outros estudantes. 

 

 


