
 

CONDIÇÕES GERAIS DO CONCURSO 

 

1. Funções 

a) Dirigir o estabelecimento, assumindo a responsabilidade pela programação de atividades, 

de acordo com as regras definidas pela Direção; 

b) Coordenar e supervisionar o pessoal sob sua responsabilidade; 

c) Coordenar as atividades sociais, culturais e ocupacionais dos idosos. 

2. Local de Trabalho  

Qualquer das valências do Centro de Apoio a Idosos, em Portimão. 

3. Horário Semanal  

 35 horas 

4. Legislação aplicável 

Contrato coletivo de trabalho das IPSS,s; 

5. Requisitos gerais de admissão 

a) Formação superior em ciências sociais e do comportamento, saúde, ou serviço social; 

b) Experiência profissional para o exercício de funções de direção técnica; 

5.1. Requisitos adicionais 

a) Possuir conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

b) Deter carta de condução; 
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c) Possuir capacidade de liderança. 

6. Formalização de candidaturas; 

6.1. A candidatura deverá ser enviada pelo correio ou entregue pessoalmente nos serviços de 

recursos humanos, na Avenida São João de Deus n.º 2, 8500-509, em Portimão ou pelo correio 

eletrónico sonia.oliveira@cai-portimao.pt, até 08 de maio do corrente ano, para que possa ser 

aceite, e acompanhada de um exemplar do currículo, donde constem, nomeadamente: idade, 

morada, habilitações académicas e profissionais, experiência profissional detida;  

6.2. Os documentos, a seguir mencionados, poderão ser apresentados no ato de celebração do 

contrato. 

a) Documento comprovativo da posse de formação superior ou equivalente legal, de acordo 

com o artigo 11º da portaria 67/2012 de 31 de março; 

b) Cópia dos documentos de identificação (Cartão Cidadão); 

c) Registo criminal atualizado. 

7. Método de seleção 

A seleção dos candidatos será feita mediante análise curricular, prova de conhecimentos 

técnicos - científicos no domínio da gerontologia, prova em Excel associada aos requisitos do 

cargo  e realização de entrevistas. 

8. Retribuição e subsídios  

Vencimento base de 1.200,00 € +subsídio de coordenação de 100,00 € + subsídio de alimentação 

de 4,00 €/dia. 
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