
 

 

 

AVISO DE ABERTURA DE OFERTA DE EMPREGO 

A Direção do Centro Social Paroquial de Dornelas declara aberto, até às 23h59 do dia 22 de 
fevereiro de 2022, o processo externo de recrutamento e seleção de recursos humanos para o 
seguinte posto de trabalho: 

Técnico(a) Superior _ OFERTA N.º 1/RE/2022 

Formação Académica:  

Formação Superior na área das Ciências Sociais, preferencialmente de Educação Social, 
Psicologia, Serviço Social, ou Gerontologia. 

Caracterização do posto de trabalho – Funções: 

O posto de trabalho tem como finalidade a integração na  equipa técnica do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social 4ª Geração (CLDS-4G) de Aguiar da Beira – “Aguiar no Coração 2.0”, com 

desempenho de funções no âmbito da execução do respetivo Plano de Ação, designadamente 

de planeamento, implementação e avaliação das atividades. 

Requisitos de admissão: 

- Formação Superior numa das áreas acima indicadas, há pelo menos  5 anos;  

- Experiência comprovada e competências relevantes em planeamento, implementação e 
avaliação de atividades de acordo com planos de ação previamente definidos e aprovados;  

- Carta de condução, categoria B; 

- Disponibilidade imediata. 

 Requisitos preferenciais: 

- Experiência em desenvolvimento de processos de qualificação familiar (designadamente o 
planeamento, implementação, acompanhamento e avaliação de programas educação e treino 
parental); ações de mobilização das crianças e jovens em atividades de cidadania ativa e 
participação cívica; medidas de apoio à integração de pessoas em situação ou risco de exclusão 
social; atividades socioculturais e técnico-pedagógicas de promoção do envelhecimento ativo, 
da autonomia das pessoas idosas e de combate à solidão e ao isolamento; 

- Flexibilidade para trabalhar em diferentes horários e com diferentes públicos (famílias em 
situação de vulnerabilidade/exclusão social; população em situação de desemprego; pessoas 
com deficiência e/ou incapacidade, em situação ou risco de exclusão social; empresários e 
entidades empregadoras; crianças e jovens; e idosos); 

- Capacidade de trabalhar, em equipa, na área da intervenção social, desenvolvimento 
comunitário, empregabilidade e formação; 



 

 

- Conhecimentos de Microsoft Office e Adobe; 

- Certificado de Aptidão Pedagógica de Formadores; 

- Espírito de iniciativa, proatividade, assertividade, boa capacidade de comunicação oral e escrita 
e criatividade/inovação na intervenção; 

- Sentido de responsabilidade, capacidade de organização, de trabalho em parceria e em rede. 

Modalidade e duração do contrato: 

Contrato de Trabalho a Termo Incerto, celebrado pelo tempo de trabalho estritamente 
necessário à execução da operação POISE-03-4232-FSE-000398, designada CLDS 4G Aguiar no 
Coração 2.0, com término previsto a 1 de março de 2023, podendo ser prorrogado no máximo 
por um período de mais 12 meses. 

Condições gerais: 

- Vencimento de acordo com o previsto no Aviso nº POISE-32-2019-09; 

- Horário completo de 35 horas semanais. 

Local de trabalho 

Sede do projeto no estabelecimento do Centro Social Paroquial de Dornelas, em Dornelas, 
Concelho de Aguiar da Beira, e em outros locais em que a entidade exerce ou venha a exercer a 
sua atividade social no âmbito do CLDS-4G. 

Método de seleção 

- O método de seleção será baseado na avaliação curricular (AC) (50%), a qual terá caráter 
eliminatório, e na entrevista individual (EI) de seleção (50%), sendo a escala de classificação final 
(CF) entre 0 e 20 valores, que resultará da aplicação da seguinte fórmula: 
CF = (ACx50%) + (EIx50%); 

Formalização de candidaturas 

Para efeitos de candidatura, os(as) interessados(as) deverão enviar por correio eletrónico, para 
geral@aguiarnocoracao.pt, até às 23h59 do dia 22 de fevereiro de 2022, os seguintes 
documentos: 

- Carta de apresentação; 

- Curriculum Vitae atualizado; 

- Cópia do Certificado de Habilitações Académicas; 

- Outros documentos considerados relevantes. 

 



 

 

O procedimento de recrutamento é válido para o preenchimento da vaga acima referida e 

cessa com a respetiva aceitação por parte do(a) candidato(a) selecionado(a). 

 

Constituição do Júri 

• Ana Maria Nunes Lopes Fernandes, Diretora Executiva do Centro Social Paroquial de 

Dornelas; 

• Patrícia Lopes Cardoso Ribeiro, Directora Técnica do Centro Social Paroquial de Dornelas; 

• Altino Pedro Lopes Pinto, Coordenador do CLDS 4G Aguiar no Coração 

 

 

 

Dornelas, 17 de fevereiro de 2022 

 

 

O presidente da Direção 

 

 

 

 

 

(Dr. Nuno Filipe Sousa Santos) 
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