ESTAMOS A RECRUTAR UM/A TÉCNICO/A SUPERIOR DE
SERVIÇO SOCIAL
A APPACDM de Santarém é uma Instituição com 49 anos de existência e
temos como Missão promover e estimular o desenvolvimento das
pessoas com deficiência/incapacidade e a sua inclusão na sociedade;
disponibilizar apoio aos seus familiares e co-responsabilizar o Estado na
defesa dos direitos destes Cidadãos.
Prestamos serviços a, sensivelmente, 600 Pessoas, percorrendo as
várias fases de vida de cada um. Para o efeito, contamos com uma
equipa de 120 Pessoas e estamos presentes em três localidades do
distrito de Santarém, Cartaxo, Vale de Santarém e Santarém.
Encontramo-nos a recrutar um (a) Técnico/a Superior de Serviço
Social para integrar as várias Respostas/Projetos da Instituição.

Missão: Terá como missão garantir um eficaz acompanhamento das situações de
suporte social dos Clientes da Instituição.
Descrição da Função:
As principais responsabilidades e atribuições serão: reflectir e analisar estratégias
de implementação dos problemas / casos apresentados; promover a articulação e
colaboração com os serviços sociais de outras organizações e entidades; estudar
com os Clientes e Famílias soluções possíveis para os seus problemas (descoberta
do equipamento social de que podem dispor) e apoiar na concretização dessas
soluções; realizar visitas domiciliárias quando houver necessidade; refletir, em
equipa multidisciplinar, assuntos de funcionamento quer digam respeito aos
Clientes,

suas

Famílias,

quer

à

Instituição;

Trabalhar

em

parceria

na

elaboração/implementação e avaliação dos Planos Individuais dos Clientes; Propor
medidas de intervenção derivadas da avaliação/conhecimento dos problemas
Visita-nos em: https://appacdm-santarem.pt/

sociais

da

comunidade,

contactos/parcerias/colaboração

Clientes
com

outras

e

Famílias;

Entidades

e/ou

Estabelecer
Associações

congéneres; Representar a Instituição em Organismos da qual faça parte; Efectuar
o levantamento de dados sociais da comunidade envolvente, dos Clientes e
Famílias, das suas condições e necessidades, com vista a uma intervenção para
melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar; Analisar a situação socioeconómica
dos Clientes e propor o valor das comparticipações apropriadas a cada situação,
dentro das normas legais e institucionais; Construir o conhecimento profissional e
pessoal através da reflexão, pesquisa e interação entre os Colaboradores das várias
equipas.
Perfil pretendido:
Licenciatura em Serviço Social; preferencialmente com experiência e/ou
formação na área da Deficiência Intelectual; carta de condução (obrigatório);
demonstrar

dinamismo

e

responsabilidade;

facilidade

em

desenvolver/criar

sinergias, parcerias e trabalho em rede; demonstrar orientação para a resolução de
problemas; capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal com
diferentes Pessoas, com diferentes características e em contextos sociais distintos,
mantendo uma atitude facilitadora; demonstrar gosto e capacidade pelo trabalho
em equipa e pela integração em equipas de trabalho de constituição variada e gerar
sinergias através de participação ativa; demonstrar vontade pelo trabalho com
Pessoas e interesse genuíno em ajudar/contribuir para a qualidade de vida de cada
Pessoa/Família, respeitando a sua autonomia e liberdade: trabalhar de acordo com
comportamentos de não discriminação e igualdade de oportunidades e direitos.
Documentos obrigatórios:
Curriculum Vitae
Certificado de habilitações literárias (quando aplicável, reconhecidas em Portugal)
Carta do porquê candidatar-se à oferta e à nossa Instituição
Oferecemos:
Contrato de Trabalho a termo certo até 30/06/2023; Remuneração de acordo com
o Contrato Coletivo de Trabalho entre a CNIS e a FNE; Subsídio de alimentação.
Local de trabalho: Vale de Santarém, Cartaxo e Santarém
Horário: 35 horas semanais.
Os/as candidatos/as interessados/as, que correspondam ao perfil, devem enviar
candidatura para, appacdm.santarem.qualidade@gmail.com, com a referência
“Assistente Social - APPACDM”. Os/as candidatos/as que correspondam ao perfil
serão contactados inicialmente por telefone para agendamento de entrevista.
Nota: Apenas serão consideradas as candidaturas que apresentem os documentos
solicitados.
Data limite para envio de candidatura: 31 de Agosto
Visita-nos em: https://appacdm-santarem.pt/

