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Gestor/a de Formação  

 

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

Formação, que ficará responsável pela Coordenação de um Projeto na área da Educação, 

Formação e Integração Social, com uma duração prevista de 29 meses. 
 

O Projeto visa promover a capacitação de requerentes e beneficiários de proteção internacional 
através do desenvolvimento de ações integradas de ensino-aprendizagem do português como 

língua estrangeira e familiarização-compreensão dos códigos socioculturais da sociedade 
portuguesa.  

 

No âmbito do Projeto, o/a Gestor/a de Formação será responsável pela formação e pela sua 
gestão e coordenação geral, assegurando a seguintes funções:  

 Planeamento, execução, acompanhamento, controlo e avaliação do plano de atividades;  

 Gestão e acompanhamento dos formandos e formadores;  

 Gestão dos recursos físicos e materiais afetos à formação: 

 Promoção de ações de revisão e melhoria contínua, e implementação de mecanismos 

novos de qualidade da formação:  
 Coordenação e supervisão geral do Projeto; 

 Prestação de contas física mensal com a entidade financiadora do Projeto. 

 

Perfil pretendido:   

 Habilitação superior (obrigatório), preferencialmente na área Educação e Formação, 

Recursos Humanos ou Gestão. 
 Certificado de Competências Pedagógicas ou equivalente (requisito obrigatório); 

 Experiência profissional de 3 anos em funções técnicas de gestão e organização de 
formação ou Formação mínima de 150 horas em gestão e organização de formação e 

área pedagógica (requisito obrigatório); 

 Experiência profissional em coordenação de Projetos;  

 Bons conhecimentos de Excel; 

 Capacidade de trabalho em equipa, e em ambientes multiculturais; 

 Boa capacidade de organização, sentido de responsabilidade e autonomia; 

 Conhecimentos de outras línguas estrangeiras: inglês, francês, etc. 

 Carta de Condução (requisito preferencial). 

 

O que oferecemos: 

 Contrato de trabalho a termo incerto (duração previsível de 29 meses); 

 Remuneração compatível com a função e experiência profissional; 

 Formação profissional e participação num projeto desafiante. 

 

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

carta de apresentação, para o correio eletrónico recrutamento@cpr.pt, até ao dia 14 de julho de 
2020, mencionando no assunto «Gestor/a de Formação - CAR072020». 
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