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              DE CONCURSO EXTERNO

De acordo com o Regulamento Interno Geral da APPACDM de VISEU, encontra-se aberto concurso
externo para o recrutamento de 1 Ajudante de Ação Direta M/F.

Função

Ajudante de Ação Direta
 1 — Trabalha diretamente com os utentes, quer individualmente, quer em grupo, tendo em vista o seu bem--estar, pelo
que executa a totalidade ou parte das seguintes tarefas: a) Recebe os utentes e faz a sua integração no período inicial de
utlização dos equipamentos ou serviços; b) Procede ao acompanhamento diurno e ou noturno dos utentes, dentro e fora
dos estabelecimentos e serviços, guiando-os, auxiliando-os, estmulando-os através da conversação, detetando os seus
interesses e motvaççes e partcipando na ocupação de tempos livres; c) Assegura a alimentação regular dos utentes; d)
Recolhe e cuida dos utensílios e equipamentos utlizados nas refeiççes; e) Presta cuidados de higiene e conforto aos
utentes e colabora na prestação de cuidados de saúde que não requeiram conhecimentos específcos, nomeadamente,
aplicando  cremes  medicinais,  executando  pequenos  pensos  e  administrando  medicamentos,  nas  horas  prescritas  e
segundo as instruççes recebidas; f) Substtui as roupas de cama e da casa de banho, bem como o vestuário dos utentes,
procede ao acondicionamento, arrumação, distribuição, transporte e controlo das roupas lavadas e à recolha de roupas
sujas e sua entrega na lavandaria; g) Requisita, recebe, controla e distribui os artgos de higiene e conforto; h) Reporta à
insttuição ocorrências relevantes no âmbito das funççes exercidasã 2 — Caso a insttuição assegure apoio domiciliário,
compete ainda ao ajudante de ação direta providenciar  pela manutenção das condiççes de higiene e salubridade do
domicílio dos utentesã 3 — Sempre que haja motvo atendível expressamente invocado pelo utente, pode a insttuição
dispensar o trabalhador da prestação de trabalho no domicílio daqueleã

Requisitos de admissão

Formação académica 12.º ano

Formação profssional Na área da deficiência, ou com crianças/idosos

Experiência profssional Experiência profissional 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

Outras informações

• Função a desempenhar no Estabelecimento de Vila Pouca - SCD, no Lar Residencial;
• Preferencial: residir no concelho de Santa Comba Dão ou concelhos próximos
• Remuneração Base (Ilíquida mensal) de 589,00€ + Subsídio de turno 147,25€ + Subsídio de refeição 4,11€
• Horário de 40 horas semanais em turnos rotatvos, semana e fns de semana;
• Entrada Imediata ao serviço no dia 16 de julho de 2018;
• Serão selecionados para entrevista os candidatos com as 6 classifcaççes mais elevadas da Análise Curricular;
• Os critérios de a avaliação dos candidatos podem ser consultados na página nãº 2 do presente Avisoã

Candidatura / Prazos

Enviar até ao dia 10 de julho,  Currículum Vitae, com fotografa atualizada para o email: geral.scd@appacdmviseu.pt
Durante o dia  11 de julho será efetuada a  análise curricular,  e serão selecionados e contactados os candidatos  para
entrevista a realizar na manhã do dia 12 de julhoã
Os resultados fnais serão comunicados na manhã do dia 13 de julhoã
Esclarecimento sobre os resultados comunicados, deverão ser solicitados por e-mail ao júri durante a tarde do dia 13 julhoã
Nota: as  comunicaççes referentes a este concurso, serão divulgadas no site insttucional www.appacdmviseu.pt 

Os dados recolhidos através dos Curriculum Vitae enviados, serão utlizados apenas para efeito do processo de
recrutamento e  seleção deste  concursoã  A quando da comunicação das  candidatos  admitdos e excluídos  a
entrevista, e da comunicação dos resultados fnais, será comunicado no site insttucional o nome dos candidatosã
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Os critérios a ser utlizados na avaliação dos candidatos são os seguintes:

Análise Curricular - 50 pontos possíveis

Residência    (Reside no concelho de SCD -10; Reside fora do concelho de SCD – 5; Reside fora do Distrito – 0)

Experiência Profssional na Área (Muito relevante – 20; Relevante – 10; Pouco ou nada relevante – 0)

Formação Profssional na Área (Muito relevante – 20; Relevante – 10; Pouco ou nada relevante – 0)

Entrevista - 50 pontos possíveis

Comunicação (Muito bom – 10; Satsfaz – 05; Não Satsfaz 0)

Comprometmento (Muito bom – 10; Satsfaz – 05; Não Satsfaz 0)

Energia / Positvidade (Muito bom – 10; Satsfaz – 05; Não Satsfaz 0)

Flexibilidade (Muito bom – 10; Satsfaz – 05; Não Satsfaz 0)

Liderança, trabalho em equipa, gerir confitos (Muito bom – 10; Satsfaz – 05; Não Satsfaz 0)

Classifcação Final – 100 pontos possíveis

Classifcação da Análise Curricular + Classifcação da Entrevista

Viseu, 6 de julho de 2018 
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