
 
 
 

 
Estágio profissional - Assistente Logístico de Turismo  
Rewilding Portugal 
 
A Rewilding Portugal está a trabalhar para fazer do Vale do Grande Côa um lugar mais 
selvagem em benefício da natureza e das pessoas. A Rewilding Portugal está à procura 
de um estagiário para a posição de Assistente Logístico de Turismo, para apoiar e assistir 
na gestão logística de um Alojamento Local em Vale de Madeira, Pinhel, assim como 
organizador programas de voluntariado no Centro Rewilding da Rewilding Portugal.~ 

Nota: É necessário o candidato estar elegível para um estágio do IEFP. 

 
Descrição 
A Rewilding Portugal é uma organização de conservação da natureza baseada na Guarda. A 
organização tem uma unidade de Alojamento Local em Vale de Madeira, Pinhel, que funciona 
também como um centro de convívio para a comunidade local e centro de investigação. As 
múltiplas valências do espaço requerem uma boa organização das diferentes atividades a 
decorrer no local, incluindo moradores locais, visitantes, voluntários e cientistas, entre outros. 
 

Funções 

O Assistente Logístico de Turismo irá trabalhar com a Diretora de Operações, o Técnico de 
Empreendedorismo, e a Responsável pelo Centro Rewilding para garantir um bom funcionamento 
do Centro Rewilding e unidade de Alojamento Local.  

 

As funções a desempenhar pelo Assistente Logístico de Turismo são:  
 

• Gerir as reservas do Alojamento Local no Centro Rewilding  
o tratar da gestão e operações do alojamento local no dia a dia em coordenção com 

a Responsável do Centro 
 

• Planear e organizar programas de voluntariado 
o gerir entrada e saída de voluntários 
o assegurar uma boa utilização do espaço do Centro Rewilding 

o acompanhar os voluntários ao longo dos programas de voluntariado 
 

• Assistir a equipa da Rewilding Portugal na organização de eventos no Centro 
Rewilding sempre que necessário. 
 

• Assistir a Responsável do Centro Rewilding sempre que necessário com outras ta-
refas relacionadas com a manutenção dos espaços.  



Local 

O Centro Rewilding encontra-se em Vale de Madeira, Pinhel. O desempenho das funções terá lu-
gar exclusivamente neste local.  

 

Horizonte Temporal e Remuneração 

• O estágio profissional tem uma duração de 9 meses e é uma posição a tempo inteiro (40 
horas semanais).  

• Remuneração compatível com a tabela remuneratória única 2022, dependente do nível de 
formação e experiência do candidato.  

• A começar com a maior brevidade possível. 

 

Qualificações e Experiência 

• Estudos relacionados com hotelaria, gestão e/ou animação de eventos. 
• Experiência em hotelaria, nas área de receção ou outra experiência relevante. 
• Experiência na organização de programas de voluntariado ou atividades similares. 
• Bom nível de Inglês, outras línguas é uma vantagem. 
• Forte sentido de responsabilidade. 
• É necessário o candidato estar elegível para um estágio do IEFP. 

 

Candidatura 

A candidatura deve conter: 

• Menção da elegibilidade do candidato para um estágio IEFP 
• CV atualizado com qualificações e competências relevantes 
• Carta de Motivação 

A candidatura deve ser submetida até dia 20 de maio para centro.rewilding@rewilding-portu-
gal.com 

Para questões relacionadas com a vaga, ligar para: 271 036 128 
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