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TS.SSOCIAL.20
Tempo Completo
04/09/2020
19/09/2020
TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL (M/F)
Hospital Garcia de Orta, EPE
(Almada)

Para integrar a equipa do Serviço Social do HGO, pretende-se admitir Técnico Superior
de Serviço Social com os requisitos a seguir enunciados:
Funções a desenvolver:
O conteúdo funcional e a remuneração são os estabelecidos na legislação em vigor,
bem como nos princípios e regras aplicáveis às unidades de saúde que integram o
Serviço Nacional de Saúde com a natureza de entidade pública empresarial, conforme
o Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro.
Conteúdo funcional:
- Acompanhamento psicossocial de crianças/ adolescentes e suas famílias;
- Identificar situações de risco e de vulnerabilidade social das crianças/adolescentes e
famílias;
- Intervir de modo sociopedagógico junto das famílias e do seu meio envolvente, a fim
de assegurar comportamentos facilitadores da autonomia e reabilitação das
crianças/adolescentes;
- Garantir a articulação com as redes formais e informais de apoio a
crianças/adolescentes e famílias;
- Colaborar na resolução dos problemas psicossociais das crianças/adolescentes, bem
como desenvolver todas as suas potencialidades e enriquecimento das suas vidas,
ajudando a prevenir as disfunções que possam dificultar o seu tratamento e reabilitação
/cura.
Perfil académico:
- Licenciatura em Serviço Social
Requisitos profissionais:
- Preferencialmente experiência de dois ou mais anos de Assistente Social,
devidamente comprovada;
- Preferencialmente conhecimento na área da saúde, infância e juventude;
- Elevado domínio de aplicações informáticas na ótica do utilizador;
Perfil de competências:
·
Análise da Informação e Sentido Critico
·
Iniciativa e Autonomia
·
Otimização de Recursos
·
Orientação para o Utente
·
Orientação para Resultados
·
Trabalho de Equipa e Cooperação
Métodos de seleção:
- Avaliação curricular
- Entrevista profissional de seleção
Formalização da candidatura:
As candidaturas deverão ser formalizadas via e-mail
para rhrecrutamento@hgo.min-saude.pt, com a Referência
"TS.SSOCIAL.20", devendo anexar os seguintes documentos, redigidos ou traduzidas
em língua portuguesa:
a) Carta de apresentação;
b) Curriculum Vitae, com descrição das atividades desenvolvidas;
c) Cópia do(s) certificado(s) de habilitações;
d) Cópia(s) de (s) outros certificado(s) de formação;
Os documentos devem ser perfeitamente legíveis.
A não apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) e C) determina a
exclusão do procedimento concursal.
A não apresentação dos documentos referidos nas alíneas d) determina a não
valoração dos mesmos na avaliação curricular.
O júri pode solicitar todos os documentos adicionais que considerar pertinente.

