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ANIMADOR/A GIP - M/F  

 

 
O CPR encontra-se a recrutar um(a) Animador(a) para o seu Gabinete de Inserção Profissional (GIP), sito 
no Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR) da Bobadela. 
 
O GIP “Novos Espaços – Novas Oportunidades” é um serviço de apoio gratuito que promove a (re) 
integração profissional de jovens e adultos desempregados. Surgiu de uma parceria entre o Conselho 

Português para os Refugiados (CPR) e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em 2009, 
trabalhando em estreita parceria com o Centro de Emprego de Loures-Odivelas. Integra o departamento 
de emprego e formação profissional do CPR, criado em 2001, para dar respostas concretas, inovadoras e 
ajustadas aos requerentes e beneficiários de proteção internacional. 

 

Funções a desempenhar: 

 Apoio na procura ativa de emprego à comunidade local e requerentes e beneficiários de proteção 
internacional; 

 Divulgação de medidas de apoio ao emprego, formação profissional e empreendedorismo, bem 
como de ações de capacitação, oportunidades educativas e programas comunitários; 

 Organização de sessões, ações de formação e reuniões temáticas sobre empreendedorismo e 
empregabilidade; 

 Receção e encaminhamento de documentos relativos aos processos individuais dos candidatos 
inscritos no serviço de emprego, assegurando o esclarecimento de informações quanto aos seus 
direitos e deveres; 

 Captação e divulgação de ofertas de emprego, apoio à colocação e, sempre que necessário, 
acompanhamento pós-colocação; 

 Criação e consolidação de parcerias com entidades públicas e privadas. 
 

Perfil pretendido:   

 Licenciatura na área das Ciências Sociais;  
 CCP – Certificado de Competências Pedagógicas (requisito preferencial); 
 Experiência profissional superior a 1 ano em funções similares (nomeadamente na área do 

emprego, recursos humanos, educação, formação ou ação social); 
 Domínio de ferramentas Microsoft Office; 
 Bons conhecimentos de inglês e francês (requisito preferencial); 
 Boa capacidade de organização e de gestão do tempo; 
 Capacidade de trabalho em equipa, num ambiente multicultural; 
 Boa capacidade de comunicação e gestão de conflitos; 
 Carta de condução (requisito preferencial); 

 Disponibilidade imediata. 

Condições contratuais: 

 Contrato de trabalho a termo certo – tempo completo (35 horas semanais); 

Processo de candidatura:  
Os(as) candidatos(as) interessados deverão enviar o currículo e carta de motivação, para o correio 

eletrónico recrutamento@cpr.pt mencionando no assunto «Animador/a GIP -  CAR112019». 

 
Data limite para candidatura: 3 de novembro de 2019. 
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