
  

 
 

   
 

A. PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  

 

1. Objetivos específicos da função  

Encontra-se em aberto um processo de recrutamento com vista à seleção de um/a técnico/a superior para 

desempenho de funções no Projeto Click – Ativar Competências de Empregabilidade, financiado pelo Instituto de 

Emprego e Formação Profissional. 

Para mais informações sobre o Projeto consultar o site: Apresentação - CLICK (eapn.pt) 

 

2. Descrição das funções  

• Prospeção de empresas para integração na bolsa de empresas Click; 

• Mobilização de parceiros estratégicos; 

• Realização de entrevistas de seleção de formandos; 

• Dinamização de sessões formativas direcionadas a pessoas em situação de desemprego; 

• Acompanhamento e suporte logístico das sessões formativas; 

• Elaboração de relatórios e pareceres técnicos; 

• Acompanhamento dos processos de mentoria profissional dos participantes em constante articulação com 

as empresas parceiras; 

• Gestão técnica, financeira e logística do Projeto. 

 

B. PERFIL INDIVIDUAL  

1. Condições eliminatórias 

• Licenciatura em Ciências Sociais e Humanas; 

• Residência em Vila Real (critério preferencial); 

• Conhecimento aprofundado do tecido social e empresarial de Vila Real; 

• Experiência de trabalho na promoção da integração profissional de públicos vulneráveis; 

• Experiência de trabalho em gestão de projetos sociais; 

• Disponibilidade para iniciar funções em fevereiro de 2023; 

• Disponibilidade para deslocações pontuais ao Porto. 

 

2. Outras condições preferenciais  

• Atitude positiva e resiliência; 

• Proatividade e espírito de equipa;  

• Capacidade de trabalho sob pressão; 

• Comunicação assertiva;  

• Capacidade de escuta ativa e empatia; 

• Capacidade de auto motivação e aprendizagem contínua; 

• Orientação para a obtenção de resultados; 

• Capacidade de resolução de problemas e mediação de conflitos; 

• Criatividade; 

• Carta de condução e viatura própria 

 

 

https://click.eapn.pt/apresentacao/


  

 
 

   
 

C. LOCAL DE TRABALHO  

Vila Real. 

 

D. REGIME DE TRABALHO  

Contrato de trabalho a termo certo (fevereiro a dezembro de 2023), 35h semanais. 

 

PROCESSO DE CANDIDATURA 

Os candidatos e as candidatas deverão submeter os seguintes documentos obrigatórios: 
• Carta de Motivação 
• CV 

 

Submissão das candidaturas 

As candidaturas devem ser dirigidas via correio eletrónico, até ao dia 31 de janeiro de 2023, para:  

mafalda.guedes@eapn.pt, susana.terra@eapn.pt e maira.diniz@eapn.pt 

No assunto deverá ser colocada a seguinte indicação: “REC_EAPN Técnico/a Projeto Click Vila Real_2023”. 

Após análise da documentação enviada passarão à 2.ª fase (entrevista) os/as candidatos/as considerados /as como 

tendo o perfil desejado pela EAPN Portugal para esta função.   
 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

O candidato ou a candidata que não envie todos os documentos pedidos NÃO SERÁ considerado/a para a 2.ª Fase 

deste processo de recrutamento. 
Apenas serão prestados esclarecimentos adicionais em sede de entrevista. 
Todas as candidatas e todos os candidatos serão notificados por correio eletrónico do resultado da candidatura. 
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