
 
 

 

RECRUTAMENTO 
 

A CESO é uma empresa portuguesa de prestação de serviços de consultoria que 

atua a nível internacional, nos principais sectores do desenvolvimento económico, 

social.  

 

Estágio Curricular para Gestor de Recrutamento/ Recursos Humanos Júnior 

(m/f)  

 

Atividades a desenvolver: 

- Apoio na pesquisa de peritos que correspondam a perfis pré-definidos; 

- Apoio na avaliação inicial (‘triagem’) dos peritos contactados; 
- Apoio na preparação de grelhas de avaliação de peritos em função de critérios pré-
estabelecidos; 
- Apoio na preparação dos CVs de peritos, no formato solicitado nos termos do 
concurso (ex.: conforme o modelo da EU, do Banco Mundial, do Banco Africano para o 
Desenvolvimento, etc.); 
- Apoio na verificação de diplomas académicos e certificados profissionais do/as 
perito/as; 
Solicitar referências profissionais de trabalhos anteriores do/a perito/as; 
- Apoio na atualização de base de dados de pesquisa de peritos; 
- Apoio na actualização do registo do/as perito/as contactados para propostas 
comerciais no Portal CESO; 
- Apoio na pesquisa de referências para elaboração de propostas comerciais; 
- Apoio na identificação de oportunidades comerciais; 
- Apoio na inserção da 1ª versão das referências da CESO no Portal; 
- Apoio na tradução das referências para outras línguas (PT, EN, FR ou ES); 
- Apoio na tradução das lições aprendidas para outras línguas (PT, EN, FR ou ES); 
- Apoio na realização de verificações pontuais das funcionalidades e referências no 

Portal.  

 

Perfil: 

- Estudante do Mestrado de Recursos Humanos, Gestão, ou similar; 

- Muito bom domínio da Língua Inglesa (falado e escrito); 



 
- Conhecimentos da língua francesa, será uma vantagem; 

- Conhecimentos informáticos;  

- Espírito de equipa, proatividade, resiliência, gosto por novos desafios e 

aprendizagens serão valorizados.  

 

Local: As funções serão executadas no escritório em Lisboa.  

 

Report: Diretor Comercial e Marketing  

 

Duração: 5/6 meses, com carga horária semanal de 30 horas (preferencial)  

 

Bolsa: Será atribuída um Bolsa Mensal para ajudas de alimentação e transportes no 

valor de 300€ 

 

Envio de Candidaturas: Os interessados nesta oferta de Estágio Curricular, deverão 
enviar a sua candidatura para: recursos.humanos@ceso.pt. 
 


