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EDITAL 
 

CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE UM(A) TÉCNICO(A) SUPERIOR 

 

I — Referência e local de trabalho 
 
I.1 — Referência do concurso 
Um posto de trabalho na categoria de Técnico(a) Superior na área das Ciências Sociais. 
 
I.2 — Local de trabalho 
Concelho de Odivelas / Área Metropolitana de Lisboa. 
 
I.3 — Características contextuais das atividades a desempenhar 
As atividades a desempenhar compõem uma intervenção integrada e multissetorial, no âmbito das ações previstas no 
Plano de Ação da Operação Integrada Local de Odivelas, com vista a corrigir a fratura socio-territorial que afeta as 
comunidades do Olival do Pancas e da Urmeira, localizadas na União de Freguesias de Pontinha e Famões. 
 
I.4 — Síntese das atividades a desempenhar 
O conjunto dos projetos e atividades contemplados no âmbito no mencionado Plano de Ação estruturam-se em 
diferentes eixos: Ambiente e valorização do espaço público; Cultura e criatividade; Educação; Cidadania e 
empoderamento de comunidades e; Emprego de economia local; Saúde; Social. As funções a desempenhar podem ser 
sistematizadas da seguinte forma: 
 

i. Funções técnico-operacionais – planear e implementar, autonomamente ou em equipa, o conjunto de 
ações previstas nos diferentes eixos do Plano de Ação; 

ii. Funções técnico-instrumentais – elaborar, autonomamente ou em equipa, relatórios de execução das ações 
desenvolvidas. 

 
I.5 — Tempo de contrato  
12 meses, com possibilidade de renovação até 34 meses. 
 
I.6 – Carga horária 
Tempo de trabalho em regime de horário completo. 
 
I.7 – Vínculo  
Contrato de trabalho. 
 
I.8 – Remuneração  
Adequada às funções de Técnico(a) Superior.  
 
 
II — Requisitos de Admissão 
 
II.1 — Habilitação literária  
Titularidade, no mínimo, do grau académico de licenciatura pré-Bolonha ou de mestrado em regime de Bolonha no 
domínio das ciências sociais. Não existe a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional. 
 
II.2 – Experiência profissional 
Os(as) candidatos(as) deverão evidenciar, através dos elementos curriculares, a detenção de experiência mínima de três 
anos no desenvolvimento de processos participativos e de intervenções multissetoriais em comunidades desfavorecidas.  



 

2 
 

 
 
III — Formalização de candidaturas 
 
III.1 — Instrução da candidatura  
Os(as) interessados(as) deverão enviar as respetivas candidaturas para o e-mail geral@oficina.org.pt, com indicação no 
título do assunto “Candidatura à vaga de Técnico(a) Superior na área das Ciências Sociais”. Em anexo deverão ser 
incluídos os documentos descritos no item III.2, exclusivamente em formato digital (pdf). Não serão aceites candidaturas 
enviadas por quaisquer outros meios. 
 
III.2. Documentos a entregar  

• Curriculum Vitae, devidamente datado e assinado, em formato Europass. 

• Cópia do(s) certificado(s) de habilitações; 

• Carta de motivação para a ocupação da vaga em aberto; 

• Quaisquer outros elementos que o(a) candidato(a) considere relevantes. 
 
 
IV — Métodos e critérios de seleção  
 
O método de seleção do presente procedimento terá as seguintes fases: 

i. Fase 1 – Avaliação curricular das candidaturas, com base na análise da informação prestada. Apenas os(as) 
concorrentes que reúnam os requisitos expostos serão convidados a passar à fase seguinte;  

ii. Fase 2 – Entrevista individual. Esta poderá ser conduzida presencialmente ou através de meios telemáticos.  
 
A Oficina toma a liberdade de não contratar qualquer dos(as) candidatos(as), caso conclua que entre esses(as) não tenha 
sido possível encontrar o(a) Técnico(a) Superior com o perfil adequado às funções a desempenhar.  
 
 
V – Outras informações 
 
V.1 Data limite para a submissão de candidaturas 
10 de fevereiro de 2023. 
 
V.2 Proteção de Dados 
De acordo com o RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados, os dados recolhidos serão tratados exclusivamente 
para efeitos do processamento da candidatura. 
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