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TERMOS DE REFERÊNCIA

Designação do Posto: ENFERMEIRO(A) PROJECTOS MDM LISBOA.

Localização do Posto: Área Metropolitana de Lisboa, nos espaços reservados à implementação operacional

dos projectos.

Regime Contratual: Contrato de Trabalho a Termo Incerto.

Horário:
Full Time: 37h30 semanais
Part Time: 19h00 semanais

Relações Hierárquicas: Reportará directamente à Coordenação do Projecto.

Requisitos Profissionais Obrigatórios: Licenciatura em Enfermagem, com Cédula profissional actualizada.

Requisitos Gerais Preferenciais:
o Carta de condução;

o Conhecimentos de informática na óptica do utilizador;

o Disponibilidade total e imediata.

Requisitos Profissionais Preferenciais:
o Experiência de trabalho em intervenção comunitária em saúde;

o Experiência de trabalho em contexto de rua;

o Conhecimentos de intervenção e de problemáticas de pessoas em situação de sem abrigo,

consumidores de substâncias psicoactivas e/ou de drogas injectáveis, refugiados e população em

situação de vulnerabilidade social;

o Conhecimentos ao nível de doenças infecto-contagiosas;

o Formação em SBV - Suporte Básico de Vida SBV e DAE - Desfibrilhação Automática Externa;

o Conhecimentos de estratégias e metodologias utilizadas na RRMD - Redução de Riscos e

Minimização de Danos, associados ao consumo de substâncias.
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Características Pessoais:
o Responsabilidade e sentido de compromisso;

o Autonomia, dinamismo e proactividade;

o Capacidade de gestão e organização das várias tarefas/actividades, definindo prioridades;

o Adaptabilidade a diferentes contextos sociais, culturais, às condições de vida no local de intervenção

e à cultura e funcionamento da Organização;

o Flexibilidade e versatilidade no apoio a vários projectos e outras actividades consideradas

pertinentes para o sucesso dos projectos.

Perfil de Competências:
o O perfil de competências exigido é de enfermeiro/a de cuidados gerais nos seus três domínios: o da

responsabilidade profissional ética e legal, o da prestação e gestão de cuidados e o do desenvolvimento

profissional, em consonância com o Regulamento aprovado pela Ordem dos Enfermeiros.

o Competirá ao enfermeiro/a seleccionado/a prestação de cuidados de enfermagem gerais ao

indivíduo, família, grupos e comunidade, aos níveis da prevenção primária, secundária e terciária, em

consonância com o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE) publicado pelo Decreto-

Lei 161/96 de 4 de Setembro.

Descrição de Funções/Actividades do Posto de Trabalho:

1. Terreno

 Consultas de enfermagem (triagem e continuidade), acções de educação para a saúde e realização

de rastreios;

 Realização de actividades de redução de riscos e minimização de danos e supervisão do consumo

injectado de substâncias psicoactivas e intervenção em caso de emergência;

 Realização de actividades de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis;

 Distribuição de material contraceptivo e de educação para Práticas Sexuais Preventivas;

 Acompanhamento de utentes a outros serviços e instituições da Comunidade.

2. Back Office

 Articulação/encaminhamento com e para outros serviços e instituições da Comunidade;

 Manutenção, organização e gestão de stock de material clínico e medicamentoso e equipamentos

de prestação de cuidados de saúde/diagnóstico;

 Monitorização da intervenção: actualização dos processos individuais dos utentes;

 Co-definição de Planos Terapêuticos, em articulação com a Coordenação, e/ou serviços e

instituições da comunidade de referência de cada utente;
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 Articulação com as entidades parceiras;

 Elaboração de relatórios mensais de actividade;

 Colaboração na execução do relatório semestral e anual do projecto;

 Apoio na integração de novos elementos para a equipa;

 Formação e integração de voluntários;

 Orientação de alunos em estágio da sua área de formação e função;

 Participação/Representação em reuniões institucionais;

 Reuniões semanais de equipa do projecto e reuniões com a equipa Geral da MdM Portugal.

Condições:

- Preferencialmente com disponibilidade imediata;

- Envio de candidatura para o email candidaturas@medicosdomundo.pt ;

- Indicação, no assunto do email, da vaga e regime pretendidos: “Enfermeiro(a) a full time /a part time”.

14 de Junho 2022

Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

mailto:candidaturas@medicosdomundo.pt,

