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TÉCNICO/A DE INTEGRAÇÃO (M/F) 

 
O Conselho Português para os Refugiados encontra-se a recrutar um(a) Técnico/a para o projeto 
“PT/2022/FAMI/873 - Encontrarei Sempre o Meu Caminho para Casa” e integrar a equipa do 
Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR2) de São João da Talha. 
 
O projeto visa prestar apoio na receção, acolhimento e integração, na sociedade portuguesa de 
beneficiários ou requerentes de proteção internacional ou proteção temporária, oriundos da 
Ucrânia, através da provisão das suas necessidades básicas e de alojamento.  
 
Funções a desempenhar: 
 

▪ Colaborar no planeamento, organização, dinamização e avaliação de atividades 

previstas, em articulação com restantes projetos em curso; 

▪ Apoiar na monitorização da implementação do plano de trabalho e a concretização dos 

resultados do projeto de acordo com os orçamentos disponíveis; 

▪ Promover e apoiar no desenvolvimento de estratégias para a mobilização dos 

refugiados para atividades organizadas e para a mediação de conflitos; 

▪ Realizar o acompanhamento individual (case management) dos refugiados ou 

requerentes de proteção internacional ou proteção temporária; 

▪ Apoiar na procura de habitação, trabalhando e interagindo com parceiros/ instituições 

do setor para garantir alojamento de qualidade e de longo prazo para os refugiados; 

 
Perfil pretendido:   
 

▪ Escolaridade mínima ao nível do 12º ano; 

▪ Experiência profissional em projetos, de preferência com requerentes e beneficiários de 
proteção internacional; 

▪ Bons conhecimentos de inglês e ucraniano (preferencial); 
▪ Capacidade de trabalho em equipa, e em ambientes multiculturais; 
▪ Dinâmico/a, autónomo/a e polivalente; 
▪ Boa capacidade de relacionamento e comunicação interpessoal; 
▪ Carta de condução e disponibilidade para realizar deslocações a nível nacional (requisito 

obrigatório); 
▪ Disponibilidade imediata para iniciar funções (requisito obrigatório). 

 
Condições contratuais:  

▪ Contrato de trabalho a termo incerto e a tempo completo (35 horas semanais); 
▪ Remuneração compatível com a função. 

 

Data Limite para candidatura: 31 de janeiro de 2023 

 

Processo de candidatura: Os(as) candidatos(as) interessados deverão enviar o currículo e uma 
carta de apresentação para o correio eletrónico recrutamento@cpr.pt, mencionando no 
assunto «Técnico/a de Integração (M/F)». 
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