
          

      RECRUTAMENTO       

         Função: Técnico/a de Apoio à Intervenção Social        

          Estágio no âmbito do programa INOV-SOCIAL 

             

 

A Team MAIS – Animação e Inovação Social, é uma instituição privada que tem como principal objectivo o 

desenvolvimento de programas de Formação e de Educação Não Formal como forma de promoção de 

competências pessoais e sociais, bem como de promoção da cidadania e coesão social dos mais variados 

públicos. 

Neste momento, estamos a recrutar um/a licenciado/a para apoiar os nossos projectos de intervenção social. 

 

PERFIL DO/A CANDIDATO/A: 
 

ESSENCIAL: 

O/A candidato/a deverá ter Formação na área das Ciências Sociais (Psicologia, Animação Social, Sociologia, 

ou outras). Deve demonstrar óptimas competências relacionais, facilidade de comunicação com vários 

públicos, especialmente com grupos de jovens. Deve ter experiência, contacto e/ou conhecimento sobre as 

problemáticas dos jovens em situações de risco e das famílias de ambientes desfavorecidos. Procuramos 

alguém com um espírito criativo, entusiasta, empenhado e motivador, que tenha conhecimentos e prática de 

técnicas de animação e dinamização de grupos. 

O/A candidato/a deverá ter disponibilidade para iniciar o estágio durante o mês de Março e ser elegível no 

âmbito do programa INOV-SOCIAL (ver www.inovsocial.gov.pt) .  

 

 

DESEJÁVEL:  

- Bons conhecimentos de Informática, inclusivamente de programas de edição de imagem; 

- Formação ou experiência em Teatro ou Expressão Dramática; 

- Outras competências artísticas, desportivas ou técnicas; 

- Carta de Condução. 

 
 

RESPONSABILIDADES DA FUNÇÃO: 

 

 Criação de relações saudáveis com os jovens/públicos dos projectos; 

 Apoio na preparação, dinamização e implementação das actividades/iniciativas adjudicadas;  

 Concepção de materiais e recursos necessários à divulgação e execução das actividades e projectos; 

 Participação no planeamento e na avaliação das actividades/ iniciativas;  

 Participação no desenvolvimento e aplicação das metodologias de avaliação geral dos projectos e dos 

participantes dos projectos;  

 Apoio na logística e nas actividades administrativas da organização. 

 

 

 Se considera que tem o perfil e os requisitos exigidos para esta função, envie-nos o seu CV e uma carta a explicar 

os motivos porque considera ser o candidato ideal para a função.  

Prazo: 15 FEVEREIRO, 2011 

 

Para mais informações contacte: Team MAIS – 21 859 3535 / 96 030 6625 / emaildamais@gmail.com 


