AVISO
Seleção de Profissional nas áreas de Psicologia | Educação Social | Animação
Sociocultural | Sociologia | Serviço Social
Comissão Social Inter-freguesias de Almagreira, Carriço e Louriçal
Considerando a existência da Comissão Social Inter-Freguesias de Almagreira, Carriço e Louriçal, bem como as
emergentes exigências e necessidades detetadas ao nível da intervenção social e atendendo à importância do fator
proximidade, numa ótica de promoção de uma maior eficácia e eficiência ao nível das respostas sociais e de uma maior
fluidez ao nível da resolução dos problemas concretos dos cidadãos e das famílias, pretendem a Junta de Freguesia de
Almagreira, de Carriço e do Louriçal, levar a cabo um processo comum de seleção de um (1) prestador de serviço com
formação nas áreas da Psicologia, ou Educação Social, ou Animação Sociocultural, ou Sociologia, ou Serviço Social.
As principais tarefas/atividades a desenvolver no âmbito do Projeto em causa, subsumem-se nas seguintes:
 Identificação dos problemas de pobreza e de exclusão social e definição de propostas de atuação;
 Identificação das necessidades locais ao nível social e definição de propostas de atuação;
 Conceção e aplicação de métodos eficazes quanto à articulação dos diversos agentes locais;
 Dinamização da Comissão Social Inter-Freguesias de Almagreira, Carriço e Louriçal;
 Promoção de ações de formação/informação e outras iniciativas para uma maior consciência coletiva dos problemas
sociais.
Os/as candidatos/as que reúnam os requisitos abaixo mencionados, e que estejam interessados/as em integrar o Projeto,
deverão, até ao próximo dia 31 de outubro de 2021, manifestar essa vontade, remetendo e-mail descrevendo a
motivação para a função, curriculum vitae detalhado e certificado de habilitações académicas.
A candidatura deve ser remetida para o e-mail ( csifacl2018@gmail.com ). Só serão aceites candidaturas recebidas por email até às 23:59H do dia 31 de outubro de 2021.
Requisitos Obrigatórios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formação universitária ao nível da Licenciatura Psicologia, Educação Social, Animação Sociocultural, Sociologia
ou Serviço Social;
Experiência profissional (preferencial) em áreas de intervenção social;
Capacidade de decisão e autonomia;
Boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
Espírito de Liderança;
Dinamismo, espírito de equipa, capacidade de resolução de conflitos, criatividade, simpatia e empatia;
Carta de condução.

19 de outubro de 2021

O Júri
Sandra Pinto

Ricardo Grilo

Aurora Maia

Olívia Sintra

(Lic. em Ensino de Física e
Química; Secretária da Junta de
Freguesia de Almagreira)

(Mestre em Informática,
Secretário da Junta de
Freguesia do Carriço)

(Lic. em Serviço Social; Técnica
Superior do GEAS – Gabinete
Especializado de Atendimento
Social das Freguesias de
Almagreira, Carriço e Louriçal)

(Lic. em Contabilidade e
Auditoria; Tesoureira da
Freguesia do Louriçal)

