ANÚNCIO PARA PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATO(A) A ASSISTENTE DE
PROJETOS EM REGIME DE ESTÁGIO PROFISSIONAL COM VISTA A SUBMETER
CANDIDATURA A ESTÁGIO PROFISSIONAL DO INSTITUTO DE EMPREGO DA
MADEIRA
A AIDGLOBAL - Acção e Integração para o Desenvolvimento Global é uma Organização Não
Governamental para o Desenvolvimento cuja missão é Agir, Incluir e Desenvolver através da
Educação. Saiba mais, aqui: www.aidglobal.org
OBJETIVO
Pretende-se fazer a pré-seleção de uma pessoa interessada em fazer Estágio
Profissional na delegação da AIDGLOBAL, no Porto Santo. Identificada a pessoa,
pretende-se submeter a candidatura a Estágio, propondo a pessoa pré-selecionada. O
Instituto de Emprego irá analisar a candidatura e se a mesma for aprovada, o/a
candidato/a será selecionado/a.
O/A Assistente de Projetos de Educação para a Cidadania apoiará o Gabinete de Projetos,
sob supervisão geral e direta da Gestora do Gabinete, no planeamento e na implementação
de projetos, e na realização de candidaturas a novos financiamentos.

DEVERES E RESPONSABILIDADES
A) Gestão e implementação de projetos educativos e sociais


Apoio ao planeamento, implementação e monitorização dos projetos da Organização, na
Região Autónoma da Madeira, em particular o “Porto Santo Sem Lixo Marinho” e o Plano
de Ação de Educação para a Cidadania “Da Escola para o Mundo – Agir, Incluir,
Transformar”;



Apoia o desenvolvimento e a implementação de atividades pedagógicas de Educação
para a Cidadania junto de crianças, jovens e adultos;



Contacta com stakeholders.
1
AIDGLOBAL, Rua de Moscavide, Lote 4.71| 1998-011 Lisboa | T. (+351) 218 946 028 / 932 469 205 | geral@aidglobal.org | www.aidglobal.org | NIF: 507 501 063



Assegura a boa organização dos dossiês técnicos dos projetos;



Apoia na elaboração de instrumentos de monitorização e avaliação;



Apoia na realização de relatórios;



Acompanha as reuniões dos projetos.

B) Gestão financeira
 Apoia, mensalmente, na execução financeira dos projetos;
C) Candidaturas
Apoia na elaboração de candidaturas na área da Educação para a Cidadania e Inclusão,
dirigidas a financiadores nacionais e internacionais;
D) Comunicação e imagem:
• Assiste na divulgação dos projetos, em parceria com o Gabinete de Comunicação.
ESPECIFICAÇÃO PESSOAL
O/A candidato/a deve ser elegível para Estágio Profissional enquadrado no Instituto de
Emprego da Madeira (link).
Conhecimento:
• Formação superior na área das Ciências Sociais ou das Ciências da Educação
(preferencial);
• Conhecimento de temáticas ligadas à Cooperação e à Educação para o Desenvolvimento
e a Cidadania Global (preferencial);
• Conhecimentos de Gestão de Ciclo de Projeto e/ou Teoria da Mudança (preferencial);
• Conhecimentos de métodos e metodologias ativas e participativas no campo da Educação
para a Cidadania;
• Fluência em português e bons conhecimentos de inglês (escrito e oral);
• Conhecimentos de nível médio ou avançado de Excel (preferencial).
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Experiência:
•

Experiência em Organizações da Sociedade Civil, na área da Educação para a Cidadania
ou Social (preferencial);

•

Experiência na implementação de sessões participativas e ativas, no campo da Educação
para a Cidadania, dirigidas a crianças, jovens e adultos;

•

Experiência de voluntariado em Portugal e/ou em países em desenvolvimento
(preferencial).

Aptidões:
•

Consciência intercultural;

•

Capacidade de planeamento, organização e gestão do tempo;

•

Capacidade para trabalhar em equipa e comunicar eficazmente com colegas;

•

Orientação para a excelência e rigor no trabalho;

•

Capacidade de representação institucional.

Compromisso:
• Compromisso com a Missão e Visão da Organização;
• Respeito pelos valores subjacentes à Declaração Universal dos Direitos Humanos.
TERMOS E CONDIÇÕES
Carga horária: 35 horas semanais.
Início da colaboração: 20 de março de 2021.
Duração da colaboração: Contrato de estágio de 12 meses.
Remuneração: De acordo com a tabela (link).
Local de trabalho: Delegação da AIDGLOBAL no Porto Santo.
Observações:
Todos os candidatos cujo perfil se destaque e se enquadre nos requisitos da presente oferta
deverão receber uma convocatória até ao dia 15 de fevereiro de 2021, sendo que o CV dos
restantes candidatos passará a figurar na base de dados da Organização (caso não o deseje,
por favor, envie e-mail). Contactaremos apenas os candidatos selecionados para entrevista.
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Caso esteja interessado(a) e o seu perfil corresponda a estes Termos de Referência,
submeta a sua candidatura, até 7 de fevereiro de 2021, aqui.
Em caso de dúvida, contactar Sofia Lopes das 9:30 -13:00 e das 14:00 – 17:00 para o e-mail:
gab.projectos@aidglobal.org e/ou para o telefone (00 351) 932 469 204.
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