A. PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

1. Objetivos específicos da função
Pretende-se que o/a técnico/a integre o Projeto Conselho Local de Imigrantes que se encontra a ser
desenvolvido em Lisboa pela EAPN Portugal, no âmbito do financiamento do PORLisboa 2020,
através do Fundo Social Europeu e gerido pela Rede DLBC Lisboa – Associação para o
Desenvolvimento Local de Base Comunitária em Lisboa.
O Projeto propõe uma intervenção inovadora na promoção de iniciativas de inclusão social de
pessoas imigrantes, residentes em bairros de intervenção prioritária, no centro histórico ocidental
de Lisboa.
2. Descrição das funções
1 - Apoio no planeamento, organização e execução das atividades inseridas no âmbito do projeto;
2- Articulação com os parceiros locais/ institucionais e o grupo-alvo do projeto, por forma a
fomentar a interação entre os vários atores sociais da comunidade;
3- Diagnosticar e analisar, em equipa, áreas de intervenção sob as quais atuar, relativas ao grupoalvo e ao seu meio envolvente;
4-Apoio na elaboração de relatórios de execução física, assim como outros materiais de divulgação e
publicações do projeto.

B. PERFIL INDIVIDUAL
1. Condições preferenciais
•
•
•
•

Licenciatura em Ciências Sociais e Humanas;
Experiência profissional na área da intervenção comunitária com população imigrante
Domínio da língua inglesa
Disponibilidade para trabalhar fora do horário de trabalho

2. Outras condições preferenciais
•
•
•
•
•
•
•

Proatividade e espírito de equipa;
Comunicação assertiva;
Capacidade de auto motivação e autoaprendizagem;
Orientação para a obtenção de resultados;
Resiliência;
Capacidade de resolução de problemas e mediação de conflitos;
Criatividade.

C. LOCAL DE TRABALHO
Distrito de lisboa

D. REGIME DE TRABALHO
Contrato de trabalho a termo certo pelo período de 24 meses (meio tempo).

PROCESSO DE CANDIDATURA
Os candidatos e as candidatas deverão submeter os seguintes documentos obrigatórios:
• Carta de Motivação
• CV sem fotografia

Submissão das candidaturas
As candidaturas devem ser dirigidas via correio eletrónico, até ao dia 26 de janeiro de 2022, para: Email projetodlbc@eapn.pt
No assunto deverá ser colocada a seguinte indicação: “REC_EAPN CLI_2022”.
Após análise da documentação enviada passarão à 2.ª fase (entrevista) os/as candidatos/as
considerados /as como tendo o perfil desejado pela EAPN Portugal para esta função.

NOTAS IMPORTANTES:
O candidato ou a candidata que não envie todos os documentos pedidos NÃO SERÁ considerado/a
para a 2.ª Fase deste processo de recrutamento.
Apenas serão prestados esclarecimentos adicionais em sede de entrevista.
Apenas os candidatos que passarem à segunda fase é que serão notificados por email.

