EM DIÁLOGO- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PÓVOA DE LANHOSO

Contratação de 1 (um) posto de trabalho, em regime de Prestação de Serviços para um lugar de
Mediador/a Pessoal e Social de Cursos EFA (Educação e Formação de Adultos)
PÓVOA DE LANHOSO
Tendo sido aprovada a candidatura POCH-03-5470-FSE-001148, de aprendizagem, qualificação ao longo da vida
e reforço da empregabilidade, Cursos Educação e Formação de Adultos /EFA), vem a Em Diálogo - Associação
para o Desenvolvimento Social da Póvoa de Lanhoso, proceder à divulgação da necessidade de contratação de
serviços externos, que têm por objeto principal a Prestação de Serviços de Mediador Pessoal e Social para Curso
EFA (Educação e Formação de Adultos).

1- Requisitos/Perfil do Candidato/a:
A função do mediador é desempenhada por formadores e outros profissionais, designadamente os de orientação,
detentores de habilitação de nível superior e possuidores de formação específica para o desempenho daquela
função ou de experiência relevante em matéria de educação e formação de adultos;
O mediador é responsável pela orientação e desenvolvimento do diagnóstico dos formandos, em articulação com
os formadores da equipa técnico-pedagógica nos termos do n.º 3, artigo 6.º da Portaria n.º 230/2008, Diário da
República, 1.ª série — n.º 48 — 7 de março de 2008.
DISPONIBILIDADE PARA ENTRADA IMEDIATA

2- Caraterização do Posto de Trabalho/ Funções a desempenhar
Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, e considerando cerca de 18 meses de duração,
numa média de 140 horas mensais, decorrem para o Prestador de Serviços as seguintes obrigações principais:
Colaborar com o representante da entidade promotora na constituição dos grupos de formação, participando no
processo de recrutamento e seleção de formandos; Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e
pedagógica dos formandos; Dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo,
salvaguardando o cumprimento dos percursos individuais e do percurso do grupo de formação; Assegurar a
articulação entre a equipa técnico-pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e a entidade
formadora.

3- Processo de candidatura:
Os interessados em executar os serviços referidos devem manifestar através de e-mail até às 18 horas do próximo
dia 28 de junho de 2021.
As candidaturas devem ser enviadas através de correio eletrónico para geral@emdialogo.pt, colocando no
assunto: Recrutamento MEDIADOR/A-EFA
Os
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documentos:

– Curriculum Vitae (rubricado, datado e assinado); Cópia do Certificado de Habilitações Académicas e outros
documentos relevantes para o desempenho da função, valor hora proposto para a prestação do serviço.
Póvoa de Lanhoso, 21 de junho de 2021
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