
 

 

 
 

PERFIL DE POSTO 

Projectos Nacionais – Projecto Saúde a Girar – Equipa Técnica de Rua para a Saúde  

Função: Assistente Social 

Localização do Posto: em Lisboa, nos espaços reservados à implementação do Projecto Saúde a Girar, para as 

actividades operacionais; na Sede (Alcântara) e/ou Representação Lisboa (Olaias) da Médicos do Mundo, para o 

seguimento administrativo do projecto 

Regime Contratual: Contrato a Termo [6 meses | Renovável | Full Time] 
  
Horário pretendido: 37,50 horas semanais (de Segunda a Sexta-feira)  

Projecto Saúde a Girar – Equipa Técnica de Rua para Saúde /ETRS (horário diurno: dois dias por semana – das 9h30 às 

18h; horário nocturno: três vezes por semana – das 15h às 24h). 

  
Relações Hierárquicas: Reportará directamente à Directora de Projectos Lisboa e Sul, sob supervisão geral da Directora 

Executiva da MdM (Carla Paiva). 

Requisitos:  

  Licenciatura em Serviço Social  

  Boa capacidade de gestão e organização das várias tarefas/actividades; 

  Capacidade de definição de prioridades; 

  Flexibilidade e capacidade de adaptação no desempenho das suas funções; 

  Autonomia e pró-actividade; 

  Capacidade de adaptação a um novo contexto social, cultural, etc., às condições de vida no local de intervenção e à 
cultura e funcionamento da Organização; 

  Conhecimentos de Informática na óptica do utilizador; 

  Experiência de trabalho em contexto comunitário e em Rede Social (preferencialmente); 

  Disponibilidade Imediata. 

  

 

 

 



Descrição de Posto | Responsabilidades:  

 1. O(A) Assistente Social do projecto em epígrafe será responsável pela programação, execução e avaliação da 
parte social do projecto e deverá para isso implementar as seguintes tarefas…    

  Acompanhar os beneficiários do projecto: 

  Identificar as necessidades do grupo-alvo;  

  Identificar as necessidades Individuais e definição das acções particulares para cada caso; 

  Determinar as actividades teóricas e práticas a realizar com a população-alvo; 

  Acompanhar os utentes a serviços;  

  Criar os instrumentos que facilitem o acompanhamento social dos utentes;  

  Manter contactos regulares com outras instituições que ofereçam respostas de complementaridade;  

  Encaminhar, sempre que possível, para os serviços e respostas sociais mais apropriadas; 

  Elaboração de planos individuais inserção; 

  Elaboração de Informações sociais; 

  Participar nas reuniões semanais da Equipa; 

  Participar nas actividades de prevenção do VIH/SIDA, IST e TB; 

  Realizar visitas diárias de acompanhamento ao projecto; 

  Realizar relatórios mensais, semestrais e anuais. 

 2. A ligação com as outras instituições públicas e privadas que trabalham no âmbito da problemática abordada 
no projecto e/ou dentro da zona de intervenção… 

  Implementar, acompanhar e reforçar as parcerias já existentes (centros de saúde, paroquias, IPSS, entre outros);  

  Identificar novos parceiros, com actuação complementar à do projecto na zona de intervenção;  

  Identificar e realizar contactos com entidades doadoras de bens imprescindíveis ao Projecto Saúde a Girar;  

  Assegurar a participação da MdM em grupos de trabalho, participando em reuniões, apresentando os relatórios ou 
outros documentos necessários. 

 3. Assegurar a sustentabilidade do projecto:  

  Identificar necessidades (diagnóstico social ou outras metodologias adequadas) e elaborar novas propostas de 

projectos destinadas a completar ou reforçar a intervenção de Médicos do Mundo no local de intervenção e/ou para com 

a população-alvo do projecto;  

  Procurar os financiamentos nacionais e internacionais (EU) e apoiar na implementação de novas candidaturas.  

 

 



Os interessados neste posto deverão enviar o seu Curriculum Vitae acompanhado de Carta de Motivação para:  

- joana.tavares@medicosdomundo.pt com conhecimento de carla.paiva@medicosdomundo.pt  

Data limite para candidatura à vaga: 29 de Dezembro de 2018, Sábado (inclusive). 

Informamos que só responderemos às candidaturas que forem seleccionadas para entrevista.  

As entrevistas serão presenciais e realizadas na Sede da MdM (Lisboa/Alcântara).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


