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Especialista de trabalho social (M/F) 

 
O Conselho Português para os Refugiados  (CPR)  é uma Organização não-governamental para o 
Desenvolvimento (ONGD) sem fins lucrativos, independente e pluralista, inspirada numa cultura 
humanista de tolerância e respeito pela dignidade dos outros povos. Fundado em 1991, o CPR administra 
três centros de acolhimento para refugiados, um deles dedicados ao apoio de menores não 
acompanhados, e está atualmente a construir um terceiro centro, cuja inauguração está prevista para 
Dezembro de 2018. 
O CPR encontra-se a recrutar um(a) Especialista de Trabalho Social (M/F), para integrar a equipa do Centro 
de Acolhimento para Refugiados em São João da Talha, que será responsável pelo aconselhamento e 
apoio social dos requerentes e beneficiários de proteção internacional, em articulação com as diversas 
áreas de intervenção do CPR.  
 
Funções a desempenhar: 

- Realizar o atendimento social e aconselhamento integrado; 

- Apoiar e acompanhar os beneficiários nas diversas áreas de intervenção: educação, saúde, habitação, 

alojamento, vestuário, subsistência, comunicação, transportes, emprego, atividades socioculturais e 

desportivas; 

- Apoiar a construção de um plano individual de integração com o beneficiário; 

- Elaborar perfis pessoais, relatórios sociais, e outra documentação relacionada com a atividade;  

- Promover a saúde física e psicológica dos beneficiários, assim como o desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais e culturais com vista à integração; 

- Efetuar deslocações de âmbito nacional, com o objetivo de fazer visitas domiciliárias, acompanhar 

os beneficiários, e reunir com os técnicos de apoio local e instituições parceiras; 

- Organizar as doações e dinamizar apoios e parcerias. 

 

Requisitos: 

- Formação académica na área das Ciências Sociais (ex. Serviço Social, Política Social, Educação Social, 

Sociologia, Psicologia); 

- Experiência profissional na área social de preferência com requerentes e beneficiários de proteção 

internacional; 

- Bons conhecimentos de inglês e francês; 

- Capacidade de trabalho em equipa, e em ambientes multiculturais; 
- Capacidade para gestão de conflitos e stress; 

- Boa capacidade de organização e de gestão do tempo; 

- Dinâmico/a, autónomo/a e polivalente; 

- Boa capacidade de relacionamento e comunicação interpessoal; 
- Carta de condução e disponibilidade para realizar deslocações a nível nacional (requisito obrigatório); 

- Disponibilidade imediata para iniciar funções (requisito obrigatório). 

 

Oferecemos: Contrato de trabalho a termo certo, e remuneração compatível com a função. 

 

Data limite para candidatura: 6 de Novembro de 2020. 

 

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

apresentação, para o correio eletrónico recrutamento@cpr.pt mencionando no assunto « Especialista 

de trabalho social (M/F) CAR 2» 
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