
 

 

Se és uma pessoa com energia, espírito de iniciativa, vontade de estar sempre a aprender e 
gostas de desafios, esta posição na AG Eleva pode ser para ti.    

A AG Eleva, empresa especializada no sector de elevação está contratando um/a Estágio 
profissional do IEFP Técnico/a de Manutenção de Elevadores, para o seu centro de trabalho 
na Área Metropolitana de Lisboa. 

A AG Eleva é uma empresa em expansão que quer reconquistar a confiança dos consumidores 
no setor de elevação. Nossos princípios de profissionalismo, transparência, respeito e 
integridade estão no coração de tudo o que fazemos. Nosso êxito é a confiança e satisfação do 
cliente e as nossas equipas são a forma de alcançá-lo.  

Na AG Eleva acreditamos nos processos para aumentar a eficiência e confiança dos nossos 
colaboradores e clientes. Apostamos na formação continua garantido o desenvolvimento 
profissional constante das nossas equipas e nosso patamar de excelência com o cliente. 
Medimos resultados, aprendemos e melhoramos, porque estamos em contante 
desenvolvimento. 

OBJETIVO DO ESTÁGIO:  

O objetivo do estágio é dotar o estagiário de conhecimentos práticos na área da mecânica de 
elevadores que permitam o acompanhamento dos trabalhos da empresa mediante as normas e 
procedimentos estabelecidos e posteriormente, após integração efetiva nos quadros da empresa, o 
desenvolvimento dessas tarefas autonomamente com vista à gestão dos trabalhos e das equipas de 
técnicos no terreno. 
 
Ao desenvolver este tipo de estágio, pretende-se que a empresa se torne um espaço jovem, 
dinâmico reforçando ao mesmo tempo a futura equipa com pessoas jovens, com vontade de 
aprender, garantindo uma aprendizagem contínua em contexto de trabalho, o que fará com que 
desenvolvam o gosto pela profissão. 

FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

• Conhecer a dinâmica da empresa - normas e procedimentos instituídos, planos de trabalho, 
formas de atuação, clientes e fornecedores. 

• Conhecer, apresentar e acompanhar contactos com fornecedores de peças e equipamentos 
contribuindo com os seus conhecimentos teóricos para a criação de novas parcerias. 

• Acompanhar o planeamento e execução de obra - montagem, manutenção, reparação de 
elevadores. 

• Acompanhar os contactos com os clientes - abordagem, canais de comunicação, 
apresentação de resultados. 

• Conhecer a equipa e contribuir com os seus conhecimentos para a gestão das equipas - 
afetação e rentabilização de recursos por obra. 

 

 



 

 

PERFIL DO CANDIDATO/A: 

• Preferencial recém licenciados ou em fim de licenciatura.  
• Bom conhecimento de Eletricidade/Mecatrónica/manutenção;  
• Ter menos de 30 anos de idade; Capacidade de análise e espírito de iniciativa; 
• Fortes padrões éticos, conduzindo as suas responsabilidades com total honestidade, 

integridade e bom senso 
• Competências no âmbito do trabalho em equipa 
• Autonomia, iniciativa e sentido de responsabilidade; 
• Facilidade em comunicar e estabelecer relações de empatia com pessoas e grupos de 

contextos diversos; 
• Capacidade de apresentar institucionalmente a empresa no contacto com potenciais clientes. 

CONDIÇÕES: 

• Subsídio de Alimentação. 
• Formação inicial e continua. 
• Duração 9 meses 
• Jornada Completa  

 


