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5.ª EDIÇÃO DO PEPAL 
 
PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO  
 
 

Após o encerramento do período das candidaturas, os candidatos admitidos e excluídos são listados 

alfabeticamente no sítio da Câmara Municipal de Águeda. Os candidatos não admitidos serão 

notificados por correio electrónico, sobre os motivos da sua não admissão, dispondo de 2 dias úteis 

para se pronunciarem por e-mail, se assim o entenderem, sobre a sua exclusão. 

 

Na seleção dos candidatos é aplicado o método da Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Individual 

(EI), de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Aviso nº1/2015 referente à oferta de estágios 

da Câmara Municipal de Águeda. 

 

Os candidatos assim selecionados são convocados via e-mail para a Entrevista Individual que 

decorrerá nos Paços do Concelho. 

 

Aplicada a fórmula de Entrevista Individual (EI), os candidatos são classificados e ordenados 

mediante a Classificação Final, pela respetiva referência do Procedimento. 

 

As listas dos estagiários selecionados são divulgadas no sítio da Câmara Municipal de Águeda, 

ficando aí disponíveis até ao final da respetiva edição. 

 

Os candidatos assim selecionados são notificados por ordem decrescente de classificação, sem 

prejuízo de ser assegurada uma quota de 5 % da totalidade dos estágios a ser preenchida por 

pessoas com deficiência, em observância do disposto no Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro. 

 

As notificações são feitas mediante o envio de mensagens padronizadas para o endereço de correio 

eletrónico, com identificação do estágio atribuído. 

 

A aceitação do estágio terá de ser expressa através de correio eletrónico para o endereço 

geral@cm-agueda.pt e consumada no prazo máximo de 72 horas. 
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A não aceitação, expressa ou por omissão, do estágio proposto é considerada como desistência do 

PEPAL. 

 

O estágio tem início no prazo máximo de 30 dias após a aceitação pelo candidato do respetivo lugar. 

 

Com a assinatura do contrato cessa a possibilidade do estagiário aceitar qualquer notificação doutra 

entidade promotora para a realização de estágio na edição em curso do PEPAL. 

 


