Aviso de Abertura de Concurso
Estágios curriculares na MDS
A Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e a MDS RE – Mediador de
Resseguros, S.A., anunciam a abertura de concurso para a admissão de dois alunos à
realização de estágios curriculares na MDS RE, no âmbito do Mestrado em Direito e
Mercados Financeiros, ao abrigo do Protocolo por ambas as instituições celebrado em 19
de maio de 2016.
Os estágios terão a duração de quatro meses e decorrerão nas instalações da MDS RE sitas
no Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, n.º 1 – 3.º - A, em Lisboa, de
segunda a sexta-feira, das 9:00 às 17:30, num dos seguintes períodos:
a) De 15 de setembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018; e
b) De 01 de março a 30 de junho de 2018.
Requisitos:
O concurso destina-se aos alunos do Mestrado em Direito e Mercados Financeiros.
Critérios de seleção:
Os candidatos serão seriados em função do mérito, tendo em conta o curriculum vitae
académico e demais experiência profissional e pessoal relevante, sendo fatores de
preferência: (i) parte escolar do mestrado concluída; e (ii) domínio escrito e oral do idioma
inglês. O processo de seleção, que incluirá entrevistas individuais, será conduzido pela
MDS RE.
Candidaturas:
As candidaturas devem ser apresentadas por correio eletrónico para o seguinte endereço:
mdmf@fd.unl.pt, até às 24h00 horas do dia 1 de setembro de 2017 (hora de Lisboa). As
candidaturas devem ser instruídas com uma carta de motivação e um curriculum vitae
completo, incluindo média final de todos os graus académicos obtidos e competências
linguísticas em inglês (segundo os níveis comuns europeus de referência para línguas).
Divulgação dos resultados:
Os resultados do concurso serão comunicados aos candidatos por correio eletrónico até ao
dia 8 de setembro de 2017.
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