CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS

TÉCNICO/A AUXILIAR DE SERVIÇO SOCIAL - M/F
O CPR encontra-se a recrutar um/a Técnico/a Auxiliar de Serviço Social (M/F) para integrar a
equipa do Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR II), localizado no concelho de Loures,
em São João da Talha.
O Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR II) é uma resposta social de trânsito para
Refugiados Reinstalados, que disponibiliza alojamento e um ponto de atendimento
multidisciplinar para os refugiados que chegam a Portugal ao abrigo dos Programas de
Reinstalação.
Funções a desempenhar:
 Colaborar no planeamento, organização, dinamização e avaliação de atividades no âmbito
dos projetos de reinstalação de refugiados, com a finalidade de promover a sua inclusão
social;
 Promover e apoiar no desenvolvimento de estratégias para a mobilização dos refugiados
para atividades organizadas e para a mediação de conflitos;
 Coadjuvar a equipa no estabelecimento de relações de confiança com as comunidades
locais e na integração descentralizada dos refugiados;
Perfil pretendido:
 Habilitações Literárias ao nível do 12º Ano de Escolaridade;
 Formação profissional na área social e gosto pela temática das migrações;
 Capacidade para trabalhar em equipa, sob pressão e com resiliência;
 Capacidade de negociação e mediação de conflitos;
 Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
 Bons conhecimentos de inglês, falado e escrito;
 Carta de condução (requisito obrigatório);
 Disponibilidade para deslocações (em território nacional);
 Disponibilidade imediata para iniciar funções (requisito obrigatório).
Condições contratuais:
 Contrato de trabalho a termo certo (7 meses);
 Local de Trabalho: São João da Talha.
Processo de candidatura:
Os(as) candidatos(as) interessados deverão enviar o currículo e carta de apresentação, para o
correio eletrónico recrutamento@cpr.pt mencionando no assunto «Técnico/a Auxiliar de
Serviço Social (M/F)».
Data limite para candidatura: 22 de novembro de 2020.
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