
ù. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
w

ffi*l,ll
IHM . INVESTIMENTOS HABITACIONAIS

DA MADEIHA, EPERAM

oFERTA DE EMpREGo pARA RECRUTAMENTo p snr,nÇÃo DE ¿ rÉcnrcos
supERroRES coM LTcENCIATURA na Ánnn uns crÊNCIAS socIAIS

PUBLICITAçÃO INTEGRAL

Faz-se público que se encontra aberta a seguinte oferta de emprego:

1. Entidade contratante: IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

(IHM, EPERAM), sita à Rua Dr. Pestana Júnior, n.o 6,9064-506, Funchal;

2. Número e características dos postos de trabalho a preencher: 4 lugares na carreira e

categoria de Técnico Superior;

3. Caracterização sumária dos postos de trabalho: no âmbito das licenciaturas

mencionadas no ponto 4, pretende-se a implementação de estratégias de intervenção em

comunidades mais desprotegidas que se encontrem em situação de vulnerabilidade social;

o acompanhamento e atendimento social das famílias residentes nos Complexos

Habitacionais da IHM, EPERAM, diagnosticando problemáticas sociais e procurando

soluções internas e/ou em estreita colaboração com entidades locais e regionais; a

aplicação de metodologias de intervenção tendo em vista o desenvolvimento e aquisição

de competências da população residente nos Complexos Habitacionais da IHM, EPERAM

e prevenindo comportamentos de risco, facilitando a integração e inclusão na comunidade;

4. Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou profïssional:

licenciatura na ëtrea das Ciências Sociais, concretamente em Serviço Social, Ciências da

Educação ou Ciôncias da Cultura;

5. Obrigatoriedade da inscrição em ordens profissionais ou noutras entidades: não;

6. Requisitos preferenciais: experiência profissional na ëtrea da intervenção comunitária,

nomeadamente no desenvolvimento de projetos sociais com população em situação de

vulnerabilidade social, residente em Bairros Sociais, bem como na gestão de recursos

habitacionais, através do estudo e caracterização das famílias realojadas nos Conjuntos

Habitacionais sob gestão da IHM, EPERAM;

7. ClassifTcação e modalidade da oferta de emprego:
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7.1. Quanto à origem dos candidatos: externa, oferta aberla a todos os candidatos,

independentemente da sua origem;

7.2 Regime de vinculação: a contratação será feita em regime de contrato individual

de trabalho sem termo, de acordo com o Código do Trabalho;

8. Remuneração a auferir: correspondente à 2.u Posição, Nível 16, da Tabela

Remuneratória Única, com o valor mensal ilíquido de 1.268,04 €;

9. Local de trabalho onde as funções vão ser exercidas: sede da IHM, EPERAM,

Conjuntos Habitacionais sob a sua gestão ou outro local onde seja exercida a atividade da

IHM, EPERAM;

L0. Prazo de candidatura: as candidaturas deverão ser entregues no prazo de 10 dias

úteis, contado a partir do dia útil imediato à publicitação do presente aviso de oferta

pública nos jornais;

11. Forma de apresentação das candidaturas:

11.1. As candidaturas deverão ser apresentadas apenas de forma presencial, no Serviço

de Expediente da IHM, EPERAM, sito à Rua Dr. Pestana Júnior, n.o 6, R/C, 9064-506,

Funchal, das 09:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:30 horas, no prazo de 10 dias

úteis contado a partir do dia útil imediato à publicitação do presente aviso nos

jornais, apresentando requerimento (disponível em www.ihm.pt ou entregue no

momento da candidatura) dirigido ao presidente do Conselho de Administração da

IHM, EPERAM;

11.2. O requerimento deverá fazer mençÍlo aos seguintes elementos:

Ll,2,l.Identificação da oferta de emprego;

11,2.2. Identificação completa do candidato pelo nome, data de nascimento,

nacionalidade, estado civil, número de identificação fiscal, contacto telefonico e

endereço postal e eletrónico;

12. Documentos exigidos:

12.1. Comprovativos das habilitações mencionadas no ponto 4;

12,2. Cornprovativos de outras habilitações;

12.3. Comprovativos da experiência profissional na íïea, se for caso disso, com

indicação do número de anos, meses e dias;

12,4. Cópia do carlão de cidadão (em alternativa, do bilhete de identidade e do cartão

de contribuinte fiscal), com declaração expressa de autorizaçáo para a respetiva

utllização pelos serviços da IHM,EPERAM, única e exclusivamente para os efeitos da

presente oferta pública;
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12.5. Original do requerimento assinado e datado pelo próprio;

12.6. Curriculum Vitae (CY);

13 Motivos de exclusão: a não apresentação dos documentos exigidos nos pontos l2.l.o

12.5. e 12.6.

14. Métodos de seleção a utilizar: Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Profissional

de Seleção (EPS), arealizar pelo júri;

15. Composição do júri:

Presidente:

Dr. Telmo de Freitas Sousa - Chefe do Serviço de Recursos Humanos.

Vogais efetivos:

Dra. Suzana Cristina Sousa Rodrigues - Técnica Superior;

Dra. Ciúia Marisa Carvalho Silva - Chefe do Serviço de Inclusão Social.

Vogais suplentes:

Dr. André Hugo Pereira da Silva - Chefe do Serviço Jurídico;

Dra. Florbela Dias Neves - Chefe do Serviço de Encaminhamento de Candidatos.

16. Prazo de validade: a presente oferta destina-se ao preenchimento imediato dos postos

de trabalho, com reserva de recrutamento por 18 meses.

Funchal,23 de julho de2022

O Presidente do elho de Administração

IHM - INVÉ
^CIONAIS

João
EÞLTiAIVI

Sousa
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