FÉRIAS JOVENS 2019
ABERTURA DE CANDIDATURAS PARA MONITORES
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES
Funções de acompanhamento e dinamização de um grupo de crianças e jovens com idades entre os 8 e os 13 anos,
em atividades de tempos livres (desporto, cultura, lazer, etc…).
2. FORMAÇÃO ACADÉMICA/ PROFISSIONAL
Preferencialmente com formação técnico-profissional ou superior na área de animação sociocultural, desporto, ou
educação, e/ou experiência profissional em campos de férias ou atividades similares.

3. DATAS
1º Turno: 24 de junho a 05 de julho
2º Turno: 08 a 19 de julho
3º Turno: de 22 de julho a 02 de agosto
4. HORÁRIO DE TRABALHO
Horário 08h30/17h30.
Em dias de reunião de preparação/avaliação, a realizar 3 vezes por turno (quinzena), o horário de saída às 19h00.
Os candidatos deverão estar disponíveis para participar nas formações que irão decorrer durante o mês de junho
nos dias 15 ou 20 (todo o dia), 17 ou 18 (apenas num período – manhã ou tarde), 21 (todo o dia) e 22 (manhã), em
locais e horários a definir (as formações terão a duração total de 3 dias).
5. CONDIÇÕES DE TRABALHO
 Prestação de serviços em regime de tarefa.
 Refeições (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde);
 Possibilidade de transporte (nos pontos de recolha).
6. LOCAL DE TRABALHO
Escola EB 2,3 José Afonso – Alhos Vedros; Vários (praia, piscina, museus e outros espaços onde decorra o programa).
7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO
A contratação é feita por turno (quinzena).

A.

REMUNERAÇÃO:
O valor a auferir será de € 350 (trezentos e cinquenta euros) por quinzena.

B.

CALENDARIZAÇÃO

Entrega das Candidaturas (ver ponto D.)
Marcação de entrevistas (via email)
Entrevistas
Comunicação aos selecionados (via telefone)
Formações

De 29 de Março a 07 de Abril de 2019
08 de Abril de 2019
09 e 10 de Abril de 2019
29 de abril a 03 de maio
15 ou 20, 17 ou 18, 21 e 22 de Junho 2019

C.

DOCUMENTOS A ENTREGAR:
 Curriculum Vitae atualizado;

D.

CONTACTOS E LOCAL DE ENTREGA/ENVIO DE CANDIDATURAS:
Departamento de Assuntos Sociais e Cultura – Rua João da Nova, n.º3 – Moita
E-mail – feriasjovens@mail.cm-moita.pt
Telf. – 21 081 70 00

