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Galp abre vagas para o programa de estágios curriculares 
“Ready. Set. Galp.” 
 

• Com a duração de seis meses e início em Outubro, programa da Galp é destinado a alunos do ensino 
superior que procuram um primeiro contacto com o mercado de trabalho. 

• Estágios decorrem em diferentes unidades de negócio da Galp, tais como Renováveis, Inovação, 
Comercial, Upstream ou Energy Management, e também em áreas corporativas da empresa. 

Já arrancou a nova edição do “Ready. Set. Galp.”, o programa de estágios curriculares da Galp, que 
tem como objetivo proporcionar a primeira experiência profissional a quem está a terminar a 
faculdade. 

Este programa, que oferece 15 vagas destinadas a estudantes do ensino superior, permite conviver 
de perto com a realidade do mercado de trabalho e contribui para uma melhor consolidação da 
formação académica e aquisição de novos conhecimentos, dando ainda a oportunidade aos 
candidatos de realizarem a dissertação final na Galp. 

Os estágios têm a duração máxima de seis meses, com início em outubro, e podem ser realizados 
nas diversas Unidades de Negócios, tais como tais como Renováveis, Inovação, Comercial, Upstream 
ou Energy Management e também em áreas corporativas da empresa. O acompanhamento será feito 
por orientadores seniores, coordenados pela Direção de Pessoas, de forma a garantir a criação de 
bases sólidas e uma experiência profissional completa e imersiva. 

Na Galp, vão encontrar uma empresa que não só tem na sustentabilidade e na transição energética 
as suas principais bandeiras, como também possui o objetivo de inspirar os portugueses a adotar 
hábitos mais sustentáveis. 

Através do programa “Ready. Set. Galp.”, a Galp reforça a posição de empregador de referência, ao 
mesmo tempo que desenvolve uma maior capacidade de identificação de talentos para posterior 
captação. 

Numa primeira fase, o processo de seleção irá integrar a receção, análise e triagem de candidaturas, 
seguindo-se a fase de entrevistas e, posteriormente, a seleção dos candidatos que vão entrar em 
funções na Galp, a 17 de outubro. 

Os interessados devem submeter as suas candidaturas até ao próximo dia 15 de setembro através 
deste link. 

 

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 reser-
vatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente um dos maiores produtores ibéricos de 

https://jobs.galp.com/go/Est%C3%A1gios/1335401/
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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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