CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS

TÉCNICO/A DE ENCAMINHAMENTO DE UTENTES - M/F

O Conselho Português para os Refugiados (CPR) encontra-se a recrutar um(a) Técnico(a) de
Encaminhamento de Utentes (M/F) para a Receção do Centro de Acolhimento para Refugiados
(CAR), sito no concelho de Loures, Bobadela LRS.
Funções a desempenhar:
 Assegurar o atendimento telefónico e presencial da receção do CAR;
 Registar e distribuir a correspondência;
 Realizar a triagem e o encaminhamento de utentes para o atendimento Jurídico, Social e
de Tesouraria;
 Colaborar com a equipa do departamento social no encaminhamento dos utentes para
farmácias, serviços de saúde, outras instituições e parceiros operacionais;
 Prestar apoio aos utentes no tratamento das propostas de casa para aluguer;
 Colaborar com a equipa dos Técnicos de Logística e Manutenção, no acolhimento e gestão
de alojamento;
 Controlar a entrada e saídas das pessoas;
 Colaborar com a equipa dos Técnicos de Logística e Manutenção com vista ao
cumprimento do regulamento interno do centro, e pelas condições de segurança das
pessoas, equipamentos e instalações;
Perfil pretendido:
 Habilitações Literárias ao nível do 12º Ano de Escolaridade (requisito obrigatório);
 Experiência profissional superior a 1 ano em funções similares;
 Capacidade de trabalho em equipa, num ambiente multicultural;
 Boa capacidade de organização e de gestão do tempo;
 Boa capacidade de comunicação e gestão de conflitos;
 Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
 Bons conhecimentos de inglês e francês;
 Carta de condução (preferencial);
 Disponibilidade imediata.
Condições contratuais:
 Contrato de trabalho a termo certo (6 meses);
 Vencimento compatível com a função;
 Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00.
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 «Técnico(a) de
Encaminhamento de Utentes».
Data limite para candidatura: 23 de novembro de 2020.
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