
 

ESDIME- Agência para o Desenvolvimento Local 

no Alentejo Sudoeste 

 

Procuramos colaborador/a 

 

Para integrar Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica 

 

 

ÁREA: SERVIÇO SOCIAL OU PSICOLOGIA 

 

Duração: 6 MESES A INICIAR EM JANEIRO 2020 

 

HABILITAÇÕES MÍNIMAS 

– LICENCIATURA PRÉ-BOLONHA OU MESTRADO INTEGRADO 

- CURSO DE TÉCNICO/A DE APOIO À VÍTIMA (de acordo com o regulamentado na Lei 112/2009 de 16 

de Setembro) 

 

PERFIL/REQUISITOS: 

- Possuir experiência como técnico/a de apoio à vítima de violência doméstica e de género; 

- Possuir experiência em projetos/intervenções na área da Igualdade/Violência de Género; 

- Formação complementar na área da Igualdade/Violência de Género; 

- Conhecimento/experiência na articulação com redes de parceria; 

- Carácter dinâmico, empreendedor; 

- Boa capacidade de trabalho em equipa; 

- Pessoa organizada e responsável no cumprimento dos objectivos e das tarefas atribuídas; 

- Boa capacidade de relacionamento e comunicação; 

- Autonomia e iniciativa na realização de tarefas e dos objectivos propostos; 

- Capacidade de adaptação e realização de diferentes tarefas; 

- Carta de condução 



 

- Disponibilidade imediata 

 

DOCUMENTOS A ENVIAR (PREFERENCIALMENTE PARA O E-MAIL) 

– CURRICULUM VITAE 

Os CV recepcionados serão analisados e seleccionados de acordo com os requisitos presentes 

no anúncio para provimento de um lugar de Técnica/o de Apoio à Vítima na Estrutura de 

Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e de Género da responsabilidade da Esdime. 

Os CV que não cumpram as habilitações mínimas requeridas não serão considerados para o 

recrutamento em questão. Todos os CV recepcionados, mesmo os que não forem 

seleccionados, serão mantidos em bolsa de recrutamento da Esdime para poderem integrar 

eventuais futuros processos de recrutamento. A qualquer momento a eliminação do CV poderá 

ocorrer, desde que para tal seja dado conhecimento dessa intenção. 

 

LOCAL 

– Área de Intervenção da Esdime – Alentejo Sudoeste: Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, 

Ferreira do Alentejo e Ourique 

 

RECEPÇÃO DE CANDIDATURAS – até 06 de Dezembro de 2019 

 

ENTREVISTAS – Após primeira selecção com base nos CV recebidos serão agendadas 

entrevistas apenas com candidatos e candidatas selecionados/as. 

Os/as candidatos/as que forem seleccionados/as para Entrevista terão que se fazer 

acompanhar pelo seu Registo Criminal actualizado. 

 

CONTACTOS 

Telef/fax:  284 650 000  / 284 655 427 

E-mail: esdime@esdime.pt (com indicação no assunto: “Candidatura a Colaborador/a para o 

Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica) 

Morada: Esdime- Agência para o desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste 

                Rua do Engenho, 10  

                7600-337 Messejana 

 

mailto:esdime@esdime.pt

