
GAIA Alentejo / Centro de Convergência

Vaga para Estágio Profissional IEFP
Assistente de Coordenação de Voluntários Internacionais

Local de trabalho: Centro Social da Aldeia das Amoreiras – Concelho de Odemira
Duração: 9 meses
Data prevista de início: Agosto 2011
Pagamento: 590€ mensais

Perfil desejado para estagiári@

• Elegível para Estágio Profissional IEFP (menos de 31 anos desde que com 
qualificação mínima de nível 4; ou com idade superior a 30 anos, em situação de 
procura de novo emprego, tendo terminado a sua formação académica de nível 
mínimo 2 há menos de 3 anos; inscrit@ no Centro de Emprego e tendo verificado a 
sua elegibilidade *)

• Experiente na utilização do computador: Office, Internet, Email
• Fluente em pelo menos uma das seguintes línguas estrangeiras: Inglês; Francês; 

Espanhol
• Com formação, experiência ou motivação específica para gestão financeira
• Com conhecimento, experiência e/ou motivação para integrar a organização não 

governamental de ambiente GAIA
• Com motivação para integrar uma equipa jovem, de estrutura horizontal e decisão 

por consenso
• Com motivação para viver e trabalhar numa pequena aldeia alentejana (Aldeia das 

Amoreiras, 180 habitantes)

Critérios de prioridade na selecção

• Sóci@ do GAIA com quotas de 2011 pagas (contactar GAIA Alentejo caso pretenda 
inscrever-se como sóci@ através do telefone 283 925 032 ou email 
alentejo@gaia.org.pt) 

• Residente ou original do Concelho de Odemira ou concelhos vizinhos

Tarefas

@ estagiári@ trabalhará com a Coordenadora de Voluntári@s Internacionais no GAIA 
Alentejo, no que concerne sobretudo o envio de voluntários portugueses para o estrangeiro 
(ver http://centrodeconvergencia.wordpress.com/voluntariado) apoiando nas seguintes 
tarefas: 

• Gestão financeira dos projectos
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• Acompanhamento d@s voluntári@s em todas as fases dos projectos de voluntariado: 
preparação, implementação, avaliação e seguimento (follow-up)

• Elaboração de candidaturas e relatórios
• Contacto com organizações parceiras, de parceria local, nacional e internacional

O estágio compõe-se sobretudo de trabalho ao computador, mais reuniões com parceir@s e 
eventos de preparação de voluntári@s e de divulgação do voluntariado. Oferece 
possibilidades de participação em formações internacionais. Oferece possibilidade de 
inserção na equipa de trabalho, no seguimento do estágio.

Processo de candidatura

@s candidat@s deverão enviar CV com fotografia e Carta de Motivação para 
alentejo@gaia.org.pt até 30 de   Abril de 2011  . Deverão juntar comprovativo de pagamento 
da quota do GAIA de 2011 para serem considerad@s como sóci@s na fase de avaliação. 
Deverão ainda verificar a sua elegibilidade para Estágio Profissional IEFP junto do Centro de 
Emprego.

Processo de selecção

1. Pré-selecção de candidat@s através do dossier de candidatura,  de acordo com o perfil 
desejado, até  30 de Abril 2011.
2. Entrevista telefónica entre  02 e 08 de Maio de 2011
3. Entrevista presencial no GAIA Alentejo entre  09 e 14 de Maio de 2011

Tod@s @s candidat@s serão notificad@s acerca da recepção da sua candidatura e serão 
informad@s acerca dos resultados da selecção.
 

Contactos 

Sara Serrão – Coordenadora de Voluntári@s Internacionais no GAIA Alentejo
Marcos Pais – Secretário no GAIA Alentejo

Tel: 283 925 032
Email: alentejo@gaia.org.pt

www.gaia.org.pt
www.centrodeconvergencia.org
www.aldeiasustentavel.net 

Nota:
* Para mais informações sobre critérios de eligibilidade, ver:
http://www.iefp.pt/apoios/empresas/estagios/EstagiosProfissionais/Paginas/EstagiosProfissio
nais.aspx
http://www.juventude.gov.pt/Legislacao/Documents/portaria_92_2011.pdf
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