AVISO DE ABERTURA
DE CONCURSO EXTERNO
De acordo com o Regulamento Interno Geral da APPACDM de VISEU, encontra-se aberto concurso
externo para o recrutamento de 1 Assistente Social M/F.
Função
Assistente social
Estuda e define normas gerais, esquemas e regras de atuação do serviço social das instituições; procede à análise de
problemas de serviço social diretamente relacionados com os serviços das instituições; assegura e promove a colaboração
com os serviços sociais de outras instituições ou entidades; estuda com os indivíduos as soluções possíveis dos seus
problemas (descoberta do equipamento social de que podem dispor); ajuda os utentes a resolver adequadamente os seus
problemas de adaptação e readaptação social, fomentando uma decisão responsável.
Requisitos de admissão
Formação académica

Licenciatura em Serviço Social

Formação profissional

Não aplicável

Experiência profissional

Preferencial: Estágio curricular na área da deficiência ou com crianças/idosos

Outros

a) Carta de condução e disponibilidade para conduzir;
b) Conhecimentos de Informática na Ótica do Utilizador;
c) Condições de acesso segundo o Regulamento da Medida de Estágios Profissionais do IEFP;
d) Estar Desempregado/1º Emprego;
e) Encontrar-se inscrito nos centros de emprego e formação profissional.
Outras informações

•
•
•
•
•

Contratação a realizar ao abrigo da Medida Estágios Profissionais do IEFP com duração de 12 meses;
Remuneração Base (Ilíquida mensal) de 917,00€
Função a desempenhar no Estabelecimento de Vila Pouca - SCD, no Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial;
Horário de 35 horas semanais;
Entrada Imediata.
Candidatura / Prazos

Enviar até ao dia 01-06-2018, Currículum Vitae, com fotografia atualizada para o email: geral.scd@appacdmviseu.pt
Durante o dia 4 de junho será efetuada a análise curricular, e serão selecionados e contactados os candidatos para
entrevista a realizar de 5 a 8 de junho.
Os resultados finais serão afixados no final da manhã do dia 11.
Os candidatos que pretendam algum esclarecimento do Júri, sobre os resultados, deverão solicitar o mesmo durante a
tarde do dia 11 junho.
Nota: todas as comunicações referentes a este concurso, serão divulgadas no site institucional www.appacdmviseu.pt
Dando cumprimento ao Regulamento Geral de Proteção de dados, informamos que os dados recolhidos através dos Curriculum Vitae enviados, serão
utilizados unicamente para efeito do processo de recrutamento e seleção deste concurso. Se pretender que o seu Curriculum Vitae conste na nossa base
de dados pelo prazo de 2 anos para futuros concursos, deverá manifestar o seu consentimento enviando-nos o seguinte texto (dentro do seu CV ou no
texto do e-mail): "Autorizo que o meu Curriculum Vitae seja conservado na Base de dados da APPACDM de Viseu para efeito de futuros concursos".

Viseu, 24 de maio de 2018

Estabelecimento: Santa Comba Dão

Rua da Escola, n.º 16, Vila Pouca, 3440 – 111 São Joaninho, SCD
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