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ESTÁGIO PROFISSIONAL (F/M) - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS – SONAE MC – CARNAXIDE 
 

Refª do Anúncio: GIP/outubro2021/ 0462 
  
DATA-LIMITE PARA CANDIDATURA:  19 de novembro de 2021 
 
           Somos uma empresa de todos e para todos. Com uma base sólida e inclusiva, a SONAE MC mantém o 

foco nas pessoas, para tornar a vida mais simples a clientes, colaboradores ou membros das comunidades.  

Estamos à procura de um Trainee Profissional (M/F), para a nossa equipa People, e acreditamos que 

seremos #betterwithyou. 

Com reporte à Senior People Business Partner, terás durante o estágio a oportunidade de participar 

nas atividades referentes à implementação das políticas, práticas e processos de gestão de recursos humanos 

nas várias etapas do ciclo de vida dos colaboradores e para as áreas sob a sua responsabilidade, bem como 

identificar oportunidades de melhoria e propor novas ações, contribuindo deste modo para a manutenção e 

enriquecimento do pipeline de talento da organização.  
 
 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

• Licenciatura/Mestrado preferencialmente em áreas de Gestão de Recursos Humanos, 

Psicologia Organizacional; 

• Domino de Excel; 

• Disponibilidade imediata; 

• Elegibilidade para Estágio no âmbito do IEFP; 

• Capacidade de comunicação; 

• Empatia; 

• Capacidade de organização; 

• Dinamismo; 

• Capacidade analítica. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: 

Com reporte à Senior People Business Partner, terás durante o estágio a oportunidade de participar 

nas atividades referentes à implementação das políticas, práticas e processos de gestão de recursos 

humanos nas várias etapas do ciclo de vida dos colaboradores e para as áreas sob a sua responsabilidade, 

bem como identificar oportunidades de melhoria e propor novas ações, contribuindo deste modo para 

a manutenção e enriquecimento do pipeline de talento da organização. 
• Apoiar nos processos de recrutamento e seleção de candidatos internos e externos; 

• Assegurar os processos de onboarding dos colaboradores; 

• Participar nos diversos projetos de People, tais como, monitorização de avaliação de 

desempenho, revisão salarial, gestão de talento, entre outros; 

• Suporte no processo de Formação (análise e acompanhamento dos processos); 

• Analisar indicadores de People; 

 



                                                                         

 
 
 
LOCAL DE ESTÁGIO: Carnaxide. 

 

 

CANDIDATURA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

• Submeta a aplicação em:  

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=46881&company=sonaecenteP 


