
 

 

 

 

O projeto orienta.teE8G (projeto de intervenção social), no âmbito do Programa Escolhas – 8ª 

Geração, situado em Rio de Mouro (Sintra), encontra-se a recrutar Técnico em regime de 35 

horas semanais (de segunda a sábado, com folga rotativa), com o seguinte perfil: 

Competências básicas 

• Facilidade de comunicação; 

• Bom relacionamento interpessoal; 

• Boa capacidade de organização e pro-atividade; 

• Iniciativa, espírito de equipa e flexibilidade; 

• Identificação com a missão das entidades do consórcio e com os objetivos do projeto; 

• Disponibilidade imediata (abril de 2023). 

Competências específicas 

• Formação na área da Educação Social, Animação Sociocultural e da Psicologia; 

• Experiência profissional em projetos financiados pelo Programa Escolhas (preferencial, 

não obrigatório); 

• Possuir Certificado de Competências Pedagógicas (preferencial, não obrigatório); 

Descrição da função: 

• Planear e executar atividades de apoio escolar, educativas e de sensibilização, lúdico-

pedagógicas, culturais, comunitárias, cidadania, artísticas, de desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais, apoio psicossocial e/ou outras do plano de atividades 

do projeto; 

• Dinamizar atividades para crianças e jovens em idade escolar, essencialmente em 

grupo, para familiares e outros da comunidade; 

• Mobilizar crianças e jovens para a participação nas atividades do projeto; 

• Prestar apoio técnico na área de intervenção; 

• Participar no processo de formação adotado pelo Programa Escolhas; 

• Promover a articulação e relações positivas com as famílias e comunidade; 

• Promover a recolha e difusão da informação necessária à boa execução do projeto. 



 

 

Oferecemos: 

• A possibilidade de trabalhar num ambiente desafiante e colaborativo e contactar com 

várias crianças e jovens, parceiros e projetos que apostam na inclusão social e inserção 

na vida ativa, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional; 

• Contrato de Trabalho de Prestação de Serviços, em regime de full-time; 

 

• Horário de 35 horas semanais; 

• Remuneração compatível com a categoria profissional. 

Se preenche todos os requisitos e gostava de fazer parte da nossa equipa envie o seu currículo 

para recrutamento@associacaoponte.pt. Salientamos que apenas serão consideradas 

candidaturas recebidas por esta via, não sendo possível a receção de candidaturas por via de 

redes sociais. 

Prazo para submissão de candidaturas: até 22 de março de 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


