TERMOS DE REFERÊNCIA
Dpto. Projetos Nacionais - Desenvolvimento integral de crianças e jovens
A

Helpo

é uma

Organização Não

Governamental

para

o

Desenvolvimento, de

Direito

Português, nascida em novembro de 2007, laica e apolítica que leva a cabo programas de apoio
integrados e contínuos com vista ao desenvolvimento comunitário, em Portugal, Moçambique, São
Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau pretendendo contribuir para uma sociedade capaz de garantir o bem
estar de todos os seus membros.

Enquadramento
Em Portugal a Helpo desenvolve a sua atividade visando sobretudo contribuir para o desenvolvimento
integral de crianças e jovens dos 3 aos 25 anos de idade, através da promoção de um ambiente
propício ao desenvolvimento de competências sociais e pessoais necessário à realização plena das
potencialidades do indivíduo em território nacional. A nossa atividade passa pela construção de
respostas locais participativas em contextos vulneráveis com vista a evitar o risco de pobreza e
exclusão social das crianças, jovens e famílias que aí residem, sem perder de vista os desafios
globais e locais e a relação entre eles promovendo a equidade no acesso aos direitos, dignidade e
reconhecimento de cada pessoa, autonomia e possibilidade de participar como membro pleno da
sociedade. Para desenvolver a sua atividade, a Helpo tem contado com o financiamento de parceiros
como o Programa Cidadãos Ativos, a Câmara Municipal de Cascais, o Programa Bairros Saudáveis,
outros mecenas e empresas privadas. O público-alvo por excelência são as crianças e os jovens
(incluindo jovens NEET), dos 3 aos 25 anos.

Objetivo geral do cargo a desempenhar
O cargo em questão implica o acompanhamento, a implementação e a proposta de atividades
integradas na área da educação, formação e promoção da consciência cívica, a partir da ludoteca das
Fontainhas, com destaque para a realização de atividades lúdicas e de Educação Não Formal, que
promovam o desenvolvimento de competências pessoais e sociais das crianças e jovens.
O cargo implica o desenho, proposta, submissão a financiamentos e implementação de atividades, o
contacto com agrupamentos de escolas, associações juvenis e divisões autárquicas e juntas de
freguesia para e estabelecimento de parcerias e/ou articulação, apresentação e dinamização de
atividades lúdicas e de Educação Não Formal que contribuam para a criação de respostas locais
adequadas ao contexto de cada intervenção.

Atendendo à área da Ajuda Humanitária e de Emergência, o cargo implica também uma atenção e
grande sensibilidade para possíveis situações de Emergência para as quais possa ser pertinente
pensar e construir uma resposta integrada com a restante equipa e parceiros.

Duração do contrato: 12 meses (data prevista para o início: 1 de setembro 2022)
Requisitos
- Licenciatura ou mestrado em área relevante para a intervenção;
- Experiência em dinamização e gestão de atividades com crianças e jovens, com destaque para
atividades de índole artística, desportiva e comunitária;
- Boa capacidade de gestão e envolvimento de voluntários;
- Boa capacidade de comunicação com crianças e jovens;
- Grande proatividade, capacidade de autonomia e gosto para trabalhar em equipa;
- Capacidade de organização e elevado sentido de responsabilidade e espírito de compromisso para
com o projeto, as famílias envolvidas, a equipa de trabalho e os financiadores.
- Sensibilidade social, empatia e capacidade de respeito pelos colegas e pessoas em geral;
- Carta de condução e prática como condutor de veículos ligeiros.

Funções e Responsabilidades
-

Assegurar os recursos materiais e humanos para o bom funcionamento de todas as atividades
a decorrer periodicamente na Ludoteca das Fontainhas (atividades lúdicas, desportivas,
artísticas, de apoio ao estudo, campos de férias).

-

Propor periodicamente planos de atividades a desenvolver na área da implementação de
projetos nacionais de acordo com os objetivos desenhados para o departamento.

-

Identificar oportunidades de intervenção inovadoras e adequadas e propor novas abordagens
e metodologias de trabalho adequadas a cada intervenção.

-

Gerir os recursos humanos afetos aos projetos a implementar sob a sua responsabilidade,
nomeadamente estagiários, voluntários ou outros.

-

Divulgar o projeto da ludoteca das Fontainhas e promovê-lo enquanto pólo dinamizador de
atividades infantis, juvenis e voltadas para a comunidade em geral.

-

Trabalhar com agrupamentos de escolas, autarquias e associações juvenis e outros atores
para a apresentação e implementação de atividades com crianças e jovens.

-

Apoiar na implementação de outros projetos a decorrer sob a tutela do departamento de
Projetos Nacionais.

-

Identificar situações emergentes de apoio individual; contacto com parceiros locais e empresas
e proposta de soluções, em articulação com o responsável pelo departamento de Projetos
Nacionais.

-

Preencher atempadamente os instrumentos de report utilizados, tais como relatórios de
atividades, prestação de contas, fotografias, entre outros.

-

Representar o projeto local perante financiadores e parceiros de forma a assegurar a sua
sustentabilidade e crescimento.

-

Criação de boas condições de trabalho de acordo com a conduta da Helpo e respeito mútuo
pelos diferentes membros da equipa, colaboradores, parceiros e financiadores.

Capacidades Pessoais
Ser capaz de trabalhar em equipa, com sensibilidade cultural, de género e geracional, compromisso
com a luta contra a pobreza. Elevado grau de compromisso, estabilidade emocional, capacidade de
lidar com o stress, adaptabilidade, criatividade e capacidade de improviso.
Os interessados deverão enviar o seu curriculum vitae e carta de motivação para
vascoribeiro@helpo.pt e margaridaassuncao@helpo.pt até ao dia 25 de julho de 2022 indicando
no assunto do e-mail Candidatura vaga Dpto. Projetos Nacionais - Desenvolvimento integral de
crianças e jovens.
Em caso de dúvidas contactar através de telefone 211 537 687.
NB. Aos candidatos que passarem a fase de entrevistas, a Helpo solicitará o registo criminal e
reserva-se ao direito de realizar uma verificação de antecedentes e referências.

