
 

CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia 

 

Pretendemos contratar, 

Serviços de formação profissional 
 

 

Serviços a contratar: 

Serviços de formação profissional da componente de formação para a integração/ 

formação para a inclusão, cumprindo o estabelecido no quadro normativo do IEFP, I.P., 

com competências na promoção do pensamento crítico (dirigido, focado, consequente 

e com um propósito) aplicado a conteúdos de aprendizagem relacionados com os 

direitos, no âmbito das percursos de formação existentes no Centro, dirigidos a pessoas 

com diversidade funcional, concretamente nas UFCD “Igualdade de Oportunidades” e 

“Participação Social e Autonomia”. 

• Principais objetivos a desenvolver no contexto formativo: 

o Identificar diferentes formas de desigualdade; 

o Reconhecer as influências associadas às diversidades culturais, étnicas 

e religiosas; 

o Identificar diferentes formas de discriminação pessoal, social e 

profissional; 

o Fomentar o conhecimento e o posicionamento crítico face a questões 

sociais e comunitárias, direitos e deveres de cada cidadão, 

designadamente a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das 

pessoas com deficiência. 

 

Requisitos: 

• Qualificação de nível superior nomeadamente na área de ciências sociais e humanas, 

preferencialmente detentor/ a de Licenciatura em Filosofia, e com formação 
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técnica e científica consistente e adequada à exigência das intervenções específicas 

da unidade de formação; 

• Competências pedagógicas certificadas, com habilitação profissional para a 

docência ou certificado de competências pedagógicas; 

• Experiência profissional consolidada na área do pensamento crítico e, como critério 

de preferência, experiência profissional no âmbito da educação e formação de 

adultos;  

• Experiência prévia como formador/a de pessoas com diversidade funcional; 

• Competências pessoais e sociais adequadas à prestação dos serviços: capacidade de 

comunicação, domínio das plataformas e redes de interacção online, facilidade de 

cooperação e trabalho em rede, espírito empreendedor, iniciativa, criatividade, 

autonomia, flexibilidade, dinamismo, versatilidade e orientação para o cliente; 

• Disponibilidade em horário laboral. 

 

Envie a sua candidatura acompanhada de CV, por e-mail para o endereço: 

candidaturas@crpg.pt  

 

Data limite para receção de candidaturas: 19.10.08 

 

Só os candidatos selecionados serão contactados. 

mailto:candidaturas@crpg.pt



