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EDUCAÇÃO SOCIAL/SERVIÇO SOCIAL

- TERMOS DE REFERÊNCIA-

Contexto e enquadramento ao estágio:

A Fundação Cidade de Lisboa - FCL é uma instituição de direito privado e de utilidade pública, criada

a 10 de Janeiro de 1989, reconhecida como ONGD e como entidade formadora certificada pela

DGERT.

Na perspetiva de contribuir para um modelo de desenvolvimento sustentável junto das comunidades

onde atua, a Fundação tem vindo a desenvolver um conjunto de atividades nos seguintes domínios:

● Desenvolvimento socioeducativo de públicos em situação de vulnerabilidade;

● Educação para a cidadania global;

● Acolhimento e apoio à integração de migrantes;

● Língua e cultura portuguesa;

● Cooperação para o desenvolvimento;

● Formação certificada em diversas áreas.

No âmbito da sua intervenção, em especial, no apoio a comunidades vulneráveis, a FCL abriu uma

vaga para estágio profissional:

Descrição das funções no âmbito do estágio:

● Apoiar no planeamento e acompanhar as atividades socioeducativas em contexto escolar e

comunitário, em articulação com a coordenação;

● Participar na monitorização e avaliar os resultados das atividades implementadas;

● Acompanhar reuniões com agentes educativos e parceiros dos territórios de intervenção;

● Participar em atividades de capacitação e acompanhamento de equipas multidisciplinares e

intergeracionais de voluntários de projetos sociais;

● Apoiar na criação de recursos pedagógicos de suporte às atividades socioeducativas;

● Participar em reuniões de equipa de projetos de intervenção socioeducativa;

● Apoiar na gestão de equipas de voluntariado em contextos educativos.

Perfil de competências do/a estagiário/a:

● Formação Académica na área das Ciências Sociais e Humanas;

● Capacidade e interesse para promover o diálogo intercultural através de diferentes

estratégias, bem como facilitar a comunicação entre diferentes pessoas e grupos;

● Domínio do Inglês falado e escrito;

● Competências de informática ao nível de utilizador;

● Conhecimento e/ou experiência com comunidades vulneráveis (preferencial);

● Experiência de trabalho com crianças, jovens e voluntariado (preferencial).



Outras competências do/a estagiário/a:

● Capacidade de autonomia na realização das tarefas;

● Capacidade de gestão e resolução de conflitos;

● Capacidade de organização e planeamento;

● Excelente capacidade de comunicação oral e escrita;

● Competência para identificar carências e potencialidades sociais e grupais;

● Consciência intercultural;

● Motivação para a inovação social;

● Adaptação a diferentes contextos e públicos.

Termos e condições de integração no estágio:

● O/a estagiário/a tem direito à bolsa mensal de estágio conforme o regulamento ATIVAR.PT;

● O estágio é de tempo inteiro, conforme o horário da FCL;

● Local do estágio: Lisboa

● O/a estagiário/a tem de:

- ser elegível para estágio no âmbito da medida ATIVAR.PT

- ter licenciatura concluída na área do Trabalho social/Educação social

- estar disponível para o estágio em Setembro de 2022, com duração de 9 meses.

Processo de seleção do/a estagiário/a

As candidaturas deverão ser enviadas até ao dia 30 de agosto de 2022, com o assunto “Estágio

Serviço/Educação Social”.

Os/as candidatos/as deverão enviar o seu curriculum vitae, carta de motivação e comprovativos de

elegibilidade para estágio Ativar.pt para: dep.projetos@fundacaocidadedelisboa.pt

Apenas serão contactados/as os/as candidatos/as selecionados/as.
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