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Auxiliar de Serviços Gerais (M/F)  

 
 

O Conselho Português para os Refugiados (CPR) encontra-se a recrutar um/(a) Auxiliar de 

Serviços Gerais (M/F), para exercer funções na Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas 

(Lisboa) com disponibilidade imediata para trabalhar em horário por turnos. 

 

Funções a desempenhar:  

 

- Assegurar a higienização e arrumação dos espaços e equipamentos, mantendo as condições 

de higiene e segurança das instalações;  

- Executar tarefas indiferenciadas na cozinha, refeitório e lavandaria; 

- Participar na execução das rotinas diárias dos menores, nomeadamente: alimentação, saúde, 

higiene pessoal, educação, cultura e lazer; 

 - Apoiar a equipa técnica na implementação e supervisão do modelo pedagógico e plano de 

intervenção individual de cada menor. 

- Elaborar o registo de ocupação dos quartos, relatórios de ocorrências, e outras tarefas 

administrativas; 

- Proceder ao controlo das entradas e saídas de pessoas, e zelar pela segurança das 

instalações, bens e equipamentos. 

- Acompanhar os menores nas saídas, e prestação de outros serviços externos; 

 

Perfil pretendido:  

 

- Habilitações mínimas ao nível do 9º Ano de Escolaridade;  

- Experiência profissional na função ou similar; 

- Conhecimentos de inglês e francês (requisito preferencial); 

- Gosto pelo contacto com adolescentes e sensibilidade para com a população-alvo; 

- Dinâmico(a), autónomo(a) e polivalente; 

- Disponibilidade imediata para iniciar funções (requisito obrigatório). 

 

 

Condições contratuais: 

 

- Contrato de trabalho a termo certo (12 meses); 

- Remuneração mensal base: 650 € + subsídio de alimentação; 

- Local de Trabalho: Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas - Lisboa (Belavista).  

- Horário rotativo: 08:00-16:00; 16:00-00:00; 00:00-08:00  

 

Processo de candidatura: Os(as) candidatos(as) interessados deverão enviar o currículo para 

o correio electrónico recrutamento@cpr.pt mencionando no assunto do email «Aux Serviços 

Gerais – CACR062019». 
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