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Galp lança programa de estágios curriculares “Ready. Set. Galp.” 

 

• Primeiro programa de estágios curriculares da Galp oferece 20 vagas destinadas a alunos do ensino 

superior que procuram um primeiro contacto com o mercado de trabalho. 

• As experiências profissionais decorrem em diferentes unidades de negócio da Galp tais como Centro 

Corporativo, Upstream, Refinação & Midstream, Comercial, Renováveis e Novos Negócios. 

 

Arranca hoje o “Ready. Set. Galp.”, o primeiro programa de estágios curriculares da energética que 

tem como objetivo proporcionar aos mais jovens o primeiro contacto com o mercado de trabalho. 

Este programa, que oferece 20 vagas destinadas a alunos do ensino superior, contribui para uma 

melhor consolidação da formação académica e aquisição de novos conhecimentos, dando ainda aos 

alunos a oportunidade de realizarem a dissertação final na Galp.   

Os estágios têm a duração máxima de seis meses, com início em outubro, e podem ser realizados 

nos diferentes segmentos de negócios da empresa tais como no Centro Corporativo, Upstream, 

Refinação & Midstream, Comercial, Renováveis e Novos Negócios.  

Desta forma, a Galp reforça a posição de empregador de referência, proporcionando aos alunos do 

ensino superior uma primeira experiência profissional enquanto, simultaneamente, ganha uma maior 

capacidade de identificação de talentos para posterior captação. 

Os estagiários terão acompanhamento de orientadores seniores, coordenados pela Direção de 

Pessoas, de forma a garantir a criação de bases sólidas e uma experiência profissional completa e 

imersiva.  

Após receção e triagem de candidaturas, segue-se a fase de entrevistas e processo de seleção dos 

alunos selecionados para entrada na Galp a 4 de outubro. As candidaturas podem ser submetidas até 

6 de agosto no site da Galp. 

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis nas suas operações e nas 

ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. Criamos soluções simples, flexíveis e competitivas para as necessidades energéticas 

ou de mobilidade tanto de grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do consumidor individual. A nossa oferta inclui várias 

formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao gás natural e aos combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos 

na extração de petróleo e gás natural a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente um 

dos maiores produtores ibéricos de energia elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 países em que 

operamos e para o progresso social das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes do nosso setor nos principais índices 

mundiais de sustentabilidade. A Galp emprega diretamente 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com  
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