
Entidade 
 
O CRIVA é uma Instituição de Solidariedade Social, que se encontra 
registada na Direção Geral da Segurança Social como IPSS, é uma instituição que 
procura sempre responder aos problemas da comunidade, numa lógica de 
participação e respeito coletivo, com impactos sociais importantes na valorização 
da comunidade, criação de respostas e soluções e no contributo para o 
desenvolvimento económico.  
Encontra-se sediada na freguesia do Vale da Amoreira, concelho da Moita, distrito 
de Setúbal. 
  
O CRIVA tem várias respostas sociais desde a infância aos seniores: Centro de 
Dia, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Centro de Convívio, Centro 
de Atividades e Tempos Livres (CATL), Projeto Escolhas "VA 2835 8.ª Geração ". 
A equipa de Protocolo de Rendimento Social de Inserção (RSI), Gabinete de 
Inserção Profissional (GIP) , apoios alimentares, entre os quais,  Banco Alimentar, 
Cantina Social e o programa alimentar POAPMC (Programa Operacional de Apoio 
às Pessoas Mais Carenciadas). 
 
 

 
Vimos por este meio divulgar a nossa oferta de estágio profissional IEFP de 

Terapeuta Ocupacional ou Fisioterapeuta na área sénior 

 
REQUISITOS 
- Nível VI na área de Terapia Ocupacional ou Fisioterapeuta – Fator eliminatório; 
- Cumprimento requisitos para realização de estágio(https://www.iefp.pt/estagios) – 
Fator eliminatório; 
- Capacidade de trabalhar em Equipa; 
- Sentido de responsabilidade 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A DESENVOLVER 
- Avaliar a situação de cada sujeito alvo de intervenção 
- Relacionar a/s incapacidade/s ou menor autonomia com diagnósticos clínicos 
- Construir o seu plano de intervenção tendo em conta as necessidades específicas 
individuais e de grupo 
- Organizar atividades de grupo com vista á prevenção 
- Intervir de acordo com os planos e avaliar continuamente os resultados de forma 
a poder reajustar os planos e as práticas 
- Articular com parceiros sempre que necessário, promover reuniões com técnicos 
e familiares sempre que necessário de acordo com as normas da instituição, os 
manuais de procedimentos para boas práticas e de acordo com os planos de 
intervenção individuais elaborados pela coordenação do serviço 
- Promover boas práticas no âmbito da reabilitação e estimulação da autonomia 
junto dos cuidadores e aconselhar o uso de ajudas técnicas ou equipamentos 
especiais de acordo com as necessidades individuais 
- Elaborar os registos necessários á avaliação do seu estágio e relatórios de 
avaliação e execução. 
 

https://www.iefp.pt/estagios?fbclid=IwAR29qM_EvnRJ70cyFqmK1-h1o_FcbeWH9hjc7v7GoZezLEGS8F3DSEsu3uw

