De:

Junta Regional de Viseu

Para:

Dirigentes e Caminheiros da Região de Viseu

Data:

16 de março de 2022

Circular:

01/SRF/2022

Assunto:

VAGA DE EMPREGO PARA A JUNTA REGIONAL (Loja Escutista/CAEV)

Caros Dirigentes e Caminheiros
A Junta Regional de Viseu informa que tem em aberto uma vaga de emprego. Trata-se de
uma oportunidade para conciliar a aplicação de conhecimentos escutistas com uma
atividade profissional de apoio à Junta Regional no seu todo e de forma mais direta à Loja
Escutista e ao CAEV.
As condições são as seguintes:
- Período de candidatura: até 02 de abril de 2022;
- Destinatários (por ordem preferencial de admissão):
Escuteiros no ativo, da Região de Viseu, maiores de 18 anos.
Antigos escuteiros da Região de Viseu, maiores de 18 anos;
Familiares de escuteiros em situação de desemprego.
- Requisitos: Disponibilidade imediata;
Flexibilidade de horário;
Carta de condução;
Conhecimentos de informática na ótica de utilizador;
Dinâmico(a);
Responsável;
Bom relacionamento interpessoal.
- Horário: 8 horas diárias. Existe a possibilidade de pontualmente , pode haver necessidade
de trabalho fora do horário, exemplo fim-de-semana;
- Funções: apoio a toda a atividade da Junta Regional incluindo o atendimento ao público da
Loja Escutista e apoio ao CAEV;
- Remuneração: de acordo com os apoios do IEFP; eventual atribuição de prémio em função
do desempenho
- Período de contratação: mínimo 12 meses, com intenção de renovação;
- Documentação: - curriculum, incluindo experiência profissional (se existir);
- habilitações literárias;
- breve descrição da vida escutista;
(no caso de ser escuteiro ou ex-escuteiro);
- Parecer favorável do Chefe de Agrupamento;
(no caso de ser escuteiro no ativo)

Enviar toda a documentação para o seguinte e-mail: geral.viseu@escutismo.pt;
Agradecendo a vossa atenção e divulgação, despeço-me com um
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,

Susana Lopes

Secretária Regional Financeira
(+351 969 688 308)
srf.viseu@escutismo.pt
Junta Regional de Viseu
CNE - Corpo Nacional de Escutas
Escutismo Católico Português

