
 
 

   A The Navigator Company é o maior exportador nacional em valor  acrescentado, 

representando 1% do PIB nacional e  cerca de 3% das exportações portuguesas de bens e serviços. 

A Companhia exporta os seus produtos para 130 países e é l íder  europeia e sexta a nível mundial 

no sector de papéis f inos não revestidos (categoria onde se incluem os papéis de escritório) e na 

produção de pasta branqueada de eucalipto.  

A The Navigator Company vai iniciar o processo de Selecção para o Programa de Estágios Profissionais, que visa 
proporcionar um contacto direto com o mundo laboral através de uma experiência enriquecedora para ambas as 
partes – estagiário e empresa. 

Cada estagiário será acompanhado por um Orientador e terá oportunidade de desenvolver um projeto específico e 
aprender na prática o funcionamento da área em que ficar inserido durante 9 meses. 

Se tens iniciativa, vontade de aprender e espírito crítico junta-te à The Navigator Company e terás a oportunidade 
de conhecer a empresa mais internacional de Portugal, que é líder europeia na produção de papéis finos não 
revestidos.   

Consulta o mapa abaixo, com as oportunidades das diferentes áreas, e submete a tua candidatura, não esquecendo 
de indicar  a referência correspondente à  tua preferência. 

Link: http://rh-candidatura.thenavigatorcompany.com/dpo/ 

Ficamos à tua espera! 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 2018 

DIRECÇÃO ÁREA DO ESTÁGIO 
PROJECTO 
Descrição das tarefas e/ou atividades a 
desenvolver no estágio 

NÍVEL DE 
QUALIFICAÇÃO 

LOCAL 
ESTÁGIO 

REFª 

Direção Supply 
Chain 

QlikSense e 
Dispatch Planning 
4.0 

1) Entendimento do modelo de negócio  
2) Aprendizagem sobre utilização da 
ferramenta QlikSense 
3) Continuação do desenvolvimento de 
reports QlickSense 
4) Apoio na implementação do Disp 
Planning 4.0 
5) Interface com DSI (melhorias 3C e Disp. 
Planning 4.0) 
6) Apoio ao Cust Service Manager na 
gestão projetos 

Mestrado Informática; 
Gestão; Gestão 
Industrial; Engenharias 

Figueira ST1 

Direção Industrial 
Setúbal 

Controlo Processo 

Redução do Linting nos papeis offset da 
PM4 
Recolha, processamento e análise de 
dados do processo e da qualidade do 
produto. 

Licenciatura em 
Engenharia 
eletrotécnica, 
biomédica. 
Matemática aplicada e 
computacional. 

Setúbal ST6 

Direção Industrial 
Setúbal 

Laboratório 
Central 

Implementação da espectrometria de 
infravermelho próximo (NIRS) no controlo 
da qualidade do processo de produção de 
pasta e papel 
Criação da biblioteca de espectros NIRS e 
obtenção do modelo para os parâmetros, 
cujo espectro apresente potencial para 
uma quantificação rápida e fiável. 
Determinação da incerteza associada. 

 Licenciatura Química 
aplicada/Química 
tecnológia/ Engenharia 
Química 

Setúbal ST7 

http://rh-candidatura.thenavigatorcompany.com/dpo/


 
 

Direção Industrial 
Setúbal 

Manutenção - 
Núcleo de 
Fiabilidade 

Implementação no SAP do PG14 
(Criticidade) 
Extração de listas SAP dos 
locais/equipamentos com as classificações 
atuais de criticidade. 
Extração do SAP das NA e Ots com custos 
de modo a calcular o custo e MTBF. 
Verificação da criticidade a nível da 
deteção (condicionada e DCS) 

 Licenciatura 
Engenharia Industrial / 
Mecânica 

Setúbal ST8 

Direção Industrial 
Setúbal 

Produção Pasta e 
Energia 
Recuperação & 
Energia 

Determinar o impacto da variação do 
Índice de Caustificação na quantidade de 
sólidos para queima 
1. Modelar o acréscimo teórico de sólidos 
em função do caudal de LV e do IC ;  
2. Com os algoritmos obtidos em 1., 
avaliar e quantificar a situação real 
verificada em Setúbal em  2017 ;  
3. Apreciar soluções tecnológicas 
disponíveis no mercado para 
automatização do controlo do IC;  
4. Justificar técnica e economicamente a 
aquisição para Setúbal da melhor solução 
de 3. 

Licenciatura 
Engenharia Química 

Setúbal ST9 

Direção 
Abastecimento 
de Madeiras 

Controlo e 
Monitorização de 
Processos 

Desenvolvimento do Manual de Processos 
na área de Controlo: 

Aprender os procedimentos e atividades 
da área de Controlo, com o objetivo de 
desenvolver e melhorar o manual de 
processos da área. 

Licenciatura Gestão / 
Economia 

Setúbal ST10 

Direção 
Contabilidade e 
Fiscalidade 

Atualizações 
manuais de 
procedimentos 

Compilação da informação dispersa e 
avulsa que existe relativa a procedimentos 
na área contabilística e fiscal e realização / 
atualização de manuais de procedimentos 
nesta área. 

Licenciatura 
contabilidade / 
fiscalidade / economia 
/ gestão 

Setúbal ST11 

Direção Serviços 
Jurídicos 

Apoiar o Gabinete 
Jurídico 

Análise, revisão e comentários de minutas 
de atas e contratos; 
Análise de questões jurídicas nas áreas 
acima referidas e preparação de notas 
informativas sobre questões suscitadas ao 
longo do estágio; 
Apoio na preparação da adaptação ao 
novo regime de proteção de dados 
pessoais; 
Análise e preparação de peças 
processuais; 
Apoio na revisão de códigos e 
regulamentos internos de ética e de 
conduta. 

Licenciatura/mestrado 
em Direito 

Lisboa L3 

Direção Ambiente 
e Energia 

Projetos 
Industriais 
Estratégicos 

Acompanhamento da implementação de 
um dos seguintes projetos: 
- Plano ambiental (CIS ou CIC) 
- Nova caldeira no CIFF 
- Nova turbina de vapor no CIC 
Acompanhamento no terreno reportando 
as dificuldades 
Participar nos pontos de situação e 
reuniões da equipa de projeto 
Atualizar a análise inicial e a pré-
engenharia com dados reais do projeto 
Elaborar documentação e relatórios de 
acompanhamento 
Estabelecer e manter atualizado o 
repositório de dados do projeto 

Licenciatura ou 
Mestrado Engenharia 
Química ou Mecânica 
ou Eletrotécnica 

Lisboa L2 



 
 

Direção Ambiente 
e Energia 

SGIT 
Sistemas de 
Gestão 

Revisão e adequação do sistema 
documental às novas normas ISO 9001 e 
14001, avaliação e revisão dos 
procedimentos existentes; 
1. Submeter a documentação a processos 
de revisão, para adequação da imagem 
NVG 
2. Validação, junto das áreas do CIFF, da 
pertinência dos documentos existentes e 
da necessidade da sua integração, 
alteração ou anulação 
3. Disponibilizar os documentos revistos 
na plataforma Open Text 

Licenciatura 
Engenharia Química ou 
Ambiente 

Setúbal ou 
Figueira ou 
Cacia ou 
Castelo 
Branco 

SFCC 

ATDQP 

Assistência ao 
Mercado 
Desenvolvimento 
de Produtos 

Elaboração dos relatórios mensais e anuais 
das reclamações técnicas. 
Organização e sistematização dos planos 
de Projetos de Desenvolvimento 
Sistematização do Plano de Ações 
corretivas com indicadores de eficácia. 

Mestrado Integrado 
em Eng.ª Química 

Setúbal ST2 

Direção Supply 
Chain 

Production 
Planning 4.0 

'1- Responsável pelo interface profundo 
com as áreas de 
transformação/planeamento/IT das três 
fábricas de papel na elaboração das 
especificações das novas ferramentas de 
auto-cut size e auto-folio 
2- Definição da especificação das 
ferramentas 
3- Responsável pelo acompanhamento do 
desenvolvimento da ferramenta por parte 
de uma entidade externa 
4- Responsável pela validação da 
ferramenta final 

Mestrado Eng. 
Mecânica; Eng. 
Informática; Eng. 
Eletrotécnica; 
Matemática 

Setúbal ST3 

Direção 
Management 
Materials 

 Strategic sourcing 

Novo modelo de funcionamento de 
Procurement 
Participação ativa no projeto que vai 
desenvolver os standards de 
funcionamento dos gestores de categoria 

Licenciatura Economia 
ou Gestão 

Lisboa ST4 

 Direção 
Industrial Cacia 

 Segurança 
 Apoio na implementação das medidas 
decorrentes do Projeto HORIZONTE 2020 

 Mestrado Engenharia 
 Cacia - 
Aveiro 

C3 

Direção Industrial 
Cacia 

Projeto LEAN 
(5Ss+S) 

 Acompanhamento e apoio das equipas de 
implementação da metodologia 5S+S nas 
áreas; Realização de auditorias; 
Acompanhamento do plano de 
implementação da metodologia 
(elaboração de relatórios); Implementação 
de ferramentas Lean nas áreas de 
produção (projeto Lean Management) - 
Ciclos 1 e 2. 

Mestrado Eng. Gestão 
Industrial ou similar 

Cacia - Aveiro C4 

 Direção 
Industrial Tissue 

 Energia 

 Desenvolvimento da plataforma de gestão 
de energia existente e implementação de 
melhorias no âmbito de eficiência 
energética 
Caracterização do sistema energético, 
monitorização e elaboração de propostas 
que visem o consumo racionado e 
eficiente da energia 

 Licenciatura 
Engenharia 

 Vila Velha de 
Rodão - 
Castelo 
Branco 

V1 



 
 

 Direção 
Industrial Tissue 

 Manutenção 

 1. Update dos planos de manutenção 
preventiva em SAP 
2. Definição e caracterização de stocks de 
manutenção 
3. Estudo estatístico dos consumos e 
elaboração de proposta para definição de 
stocks dos diversos materiais de 
manutenção. Atualização SAP 

 Licenciatura 
Engenharia 

 Vila Velha de 
Rodão - 
Castelo 
Branco 

V2 

 Direção 
Industrial Tissue 

 Supply Chain 
Armazéns 

 'Análise de processos de inventário 
'- Análise de processos de controlo de 
inventário nos armazéns de produto 
acabado, matérias de embalagem e 
bobines 
 - Identificação de pontos fortes e fracos 
no sistema de controlo de inventários 
- Definição de ações corretivas em 
conjunto os responsáveis de processo 
(operacionais e TI) 
- Elaboração de plano de implementação 
de melhorias, calendarização, 
apresentação e aprovação do mesmo 
- Implementação do plano de melhorias, 
monitorização, medição de resultados 

 Licenciatura 
Engenharia 

 Vila Velha de 
Rodão - 
Castelo 
Branco 

V3 

 Direção 
Industrial Tissue 

 Custos Industriais 

 1. Apoiar na validação de custos de 
produção e desvios 
Fazer levantamento dos custos de 
produção reais e fazer comparação com os 
valores de sistema. Apoiar na averiguação 
de desvios. 
2. Medições e tratamento estatístico de 
consumos e atualização das BOM's 

 Licenciatura 
Engenharia/Gestão 

 Vila Velha de 
Rodão - 
Castelo 
Branco 

V4 

 Direção 
Sustentabilidade 

 Sustentabilidade 

  

Economia Circular e Alterações Climáticas  
Participação na elaboração de análise de 
benchmarking, recolha de informação, 
revisão de processos críticos e divulgação 

 Licenciatura 
(mínimo)     Mestrado 
(preferencial) 
Engenharia Ambiente 
ou Química 

 Figueira Foz F1 

Direção Industrial 
Figueira 

Produção Papel 
Participação no Projeto Qlicksense: Apoio 
na especificação, construção e revisão dos 
dashboards para a atividade papel 

Mestrado Integrado 
Engenharia 

Figueira da 
Foz 

F4 

Direção Industrial 
Figueira 

Segurança e Saúde 

Levantamento dos materiais de Proteção e 
Combate a Incêndios existente no 
CIFF.  Participação nas rotinas de inspeção 
e Manutenção dos sistemas de combate a 
incêndio. 
 Levantamento e registo das rotinas 
existentes (Internas e Externas). Análise e 
registo dos equipamentos em estado 
critico. Mapeamento da rede de incêndios 
e das centrais de deteção de Incêndio. 

Licenciatura Segurança 
no Trabalho 

Figueira da 
Foz 

F5 

Direção Industrial 
Figueira 

Controlo e 
Potencia 

Conversão sistema de controlo das 
unidades de ventilação especial: 
Levantamento da aplicação existente em 
S5 
Conversão do S/W S5 em S7; Análise redes 
Profibus; Desenvolver a funcionalidade 
para implementar no DCS; Instalação da 
nova aplicação no DCS; Imagens gráficas 
no DCS; Comissioning e testes 

Mestrado Integrado 
Eletrotécnica / 
Informática / 
Automação 

Figueira da 
Foz 

F6 

 


