A Fundação
da Juventude
A Fundação da Juventude é uma instituição
privada, de interesse público, sem fins lucrativos,
focada na Formação, no Empreendedorismo e
no apoio ao Emprego Jovem. Tem como missão
a realização e/ou apoio de projetos, atividades
e iniciativas destinadas a promover a integração
dos jovens na vida ativa e profissional.

CANDIDATURAS ATÉ 03 DE MARÇO
Os candidatos interessados deverão efetuar
a sua inscrição on-line, disponível em
www.fjuventude.pt.

CALENDARIZAÇÃO

A sua atividade assenta
em cinco Eixos Estratégicos:
Ciência e Tecnologia
Cidadania e Voluntariado
Criatividade e Inovação
Emprego e Empreendedorismo
Formação Profissional
Anualmente desenvolve um conjunto variado
de projetos e atividades, de âmbito nacional:
Concursos, Programas de Estágios, Formações,
Ações de Voluntariado, Workshops, Seminários,
Conferências, Roteiros Temáticos e Exposições
entre outros.
É ainda parceira em projetos e atividades de
âmbito internacional por via da cooperação
institucional em representação de Portugal
no setor da Juventude.

Lançamento e divulgação
Janeiro 2021
Data limite de inscrição
03 de Março 2021
Seleção dos candidatos
08 de Março a 05 de Abril 2021

29º

programa de
estágios maat
NAS ÁREAS DAS CIÊNCIAS E ARTES

2021

Início da formação
06 de Abril 2021
Início dos estágios
03 de Maio 2021

Para mais informações, por favor,
contatar a Fundação da Juventude:
Rua Conde Redondo, nº 46-A - R/C,
1150-107 Lisboa
t 210 995 560
e lisboa@fjuventude.pt.

www.fjuventude.pt

INSCRIÇÕES
ATÉ 3 DE MARÇO

Programa
de estágios
Museu de Arte,
Arquitetura
e Tecnologia
O Programa de Estágios MAAT (PE MAAT) está de
regresso com a sua 29ª edição. Numa iniciativa
conjunta entre a Fundação da Juventude e o Museu
de Arte, Arquitetura e Tecnologia este Programa
de Estágios é dirigido aos jovens alunos do Ensino
Superior com o objetivo principal de lhes
proporcionar uma experiência de aprendizagem
e aprofundamento dos seus conhecimentos através
do contato com um público não especialista em
contexto real de funcionamento do MAAT.

Vantagens do Programa
de Estágios MAAT
Desenvolvimento de experiência profissional
num museu de referência a nível internacional;
Aprofundamento de conhecimentos em
contexto real de funcionamento do MAAT;
Desenvolvimento de competências pessoais
de liderança;
Treino em gestão de equipa e desenvolvimento
de espírito de iniciativa, compromisso e disciplina;
Atribuição de uma bolsa de participação assim
como subsídio de transporte.

Destinatários do Programa
de Estágios
Jovens com idades compreendidas entre os 18 e os
25 anos, que na altura da candidatura ao programa
base, sejam estudantes do Ensino Superior,
Licenciatura, Mestrado, Pós-graduação – a
frequentar, preferencialmente, cursos com
componentes em CIÊNCIAS (Ambiente, Eletricidade,
Eletrónica, Energia, Física e Química) ou ARTES
(Arquitetura, Arte Multimédia, Artes Plásticas,
Ciências da Arte e do Património, Comunicação
Cultural, Estudos Artísticos, História da Arte,
Museologia, Produção e Gestão Cultural). Todos
os candidatos devem dominar a língua portuguesa
e ter como segundo idioma o inglês e devem residir,
preferencialmente, na Área Metropolitana de Lisboa.

Condições de participação
Os estudantes que participam neste Programa de
Estágios recebem uma bolsa de estágio no valor de
5Euros por hora, excluindo no período de formação
inicial. Durante o estágio são também reembolsados
das despesas de transporte (passe social mensal) até
ao máximo de 35 Euros por mês. Os estagiários são
ainda abrangidos por um Seguro de Acidentes.

Os estágios terão uma carga horária semanal
mínima de 12 horas, de Segunda-Feira a Domingo
(exceto Terça-Feira), distribuída por três dias, entre
as 11h e 15h ou entre as 15h e 19h, um das quais
obrigatoriamente ao fim-de-semana.
À Sexta-Feira e Sábado poderá haver um turno
adicional das 19h às 22h.
Os estagiários que obtiverem melhor classificação
poderão candidatar-se a um segundo estágio.

Alguns projetos de maior destaque
promovidos pela Fundação
da Juventude
Sistema de Aprendizagem
PEJENE – Programa de Estágios de Jovens
Estudantes do Ensino Superior nas Empresas
PE MAAT – Programa de Estágios no Museu
MAAT
NIDE – Ninhos de Empresas
Concurso Nacional para Jovens Cientistas
Mostra Nacional de Ciência
Make Code: Programa o teu Futuro
Concurso Nacional de Jovens Empreendedores

Estrutura do Programa

Mostra Nacional de Jovens Empreendedores

Os candidatos pré-selecionados terão uma
formação inicial de 3 semanas, a tempo parcial,
ministrada pelo MAAT, finda a qual serão
selecionados os jovens que irão frequentar o estágio
– com duração de 6 meses - e com início a 3 de
Maio de 2021.

Concurso Jovens Criadores
Mostra Nacional de Jovens Criadores
Bolsa de Voluntariado

INSCRIÇÕES
ATÉ 20 DE SETEMBRO

