Abertas candidaturas à Bolsa de Prestadores de Serviço
Câmara Municipal de S. João da Madeira procura novos prestadores de serviço para o
Turismo e a Cultura
Candidaturas online

PRAZO DAS CANDIDATURAS: de 25 de fevereiro (00:00) a 06 de março de 2022 (23:59).

A Câmara Municipal de S. João da Madeira pretende aumentar a sua bolsa de prestadores de
serviço para atividades na Unidade de Turismo, Turismo Industrial, Museu da Chapelaria,
Museu do Calçado, Centro de Arte Oliva, Casa da Criatividade, Paços da Cultura, entre outros
serviços do município, em regime de prestação de serviços, por período indeterminado.

Funções:
Categoria A: Vigilância, assistência de sala e apoio a eventos;
Categoria B: Receção em equipamentos municipais, frente de sala e apoio à produção de
eventos;
Categoria C: Visitas guiadas, visitas animadas, visitas-oficina e oficinas educativas (nível I e II)
nos Circuitos pelo Património Industrial, Museu da Chapelaria e Museu do Calçado.

O prazo de apresentação das candidaturas decorre entre os dias 25 de fevereiro (00:00) a 06
de março de 2022 (23:59). Os interessados deverão preencher o formulário e anexar CV onde
se demonstre a sua experiência profissional.
Após uma primeira análise curricular, serão chamados, para entrevista, os candidatos cujo
currículo seja mais adequado às funções.

Mais informações:
SERVIÇO: Unidade de Turismo da Câmara Municipal de S. João da Madeira
HORÁRIOS DE TRABALHO: Dias úteis, fins-de-semana e feriados, em horários laboral e póslaboral (a definir).

| REQUISITOS |

Obrigatórios
 12º ano de escolaridade ou curso profissional de equivalência ao 12º ano;
 Idade mínima: 18 anos;
 Apetência pelo contacto com o público e boa capacidade de comunicação;
 Apresentação cuidada e asseada (utilização obrigatória de farda quando solicitado);
 Gosto pelo trabalho em equipa;
 Interesse sistemático em ampliar e partilhar conhecimentos;
 Simpatia, dedicação e organização
 Assiduidade e pontualidade;
 Capacidade de adaptação a novas situações.

Preferenciais
 Licenciatura nas áreas de Turismo, Gestão do Património, Animação Sócio Cultural, Línguas
Estrangeiras, Património; Artes Visuais e Performativas.
 Fluência em uma língua estrangeira (inglês, francês, espanhol ou alemão);
 Sólidos conhecimentos na história da indústria de S. João da Madeira;
 Interesse particular pela temática da indústria e artes;
 Carta de condução de categoria B;
 Viatura própria.

| PRINCIPAIS TAREFAS |
• Realização de visitas orientadas aos parceiros do Turismo Industrial;
• Realização de oficinas pedagógicas para diferentes públicos;
• Participação em atividades turísticas e culturais organizadas pela Unidade de Turismo de S.
João da Madeira, adequadas ao perfil do guia (eventos, promoção em feiras, workshops,
conferências, entre outras);
• Acolhimento e orientação de públicos e acompanhamento personalizado de grupos
particulares;
• Inspeção cuidadosa das salas antes e depois de cada evento (perdidos e achados e
verificação do espaço em geral);
• Sigilo e confidencialidade no exercício das funções;
• Disponibilização de informações sobre programação cultural e turística da cidade;
• Conhecimento de todos os parceiros do Turismo Industrial, bem como de todas as valências
culturais e turísticas da cidade e/ou dos espaços de realização de eventos no qual terão de
trabalhar.

