OFERTA DE EMPREGO
A Santa Casa da Misericórdia de Mafra está a recrutar:
Trabalhador de Serviços Gerais (m/f)
Resumo das funções: acompanhamento diurno e/ou nocturno dos utentes e apoio nas actividades
de vida diária dos idosos, assegurando a alimentação aos utentes e colaborando em várias tarefas
nas diversas Respostas Sociais da SCMM (conforme o definido legal e contratualmente em cada
categoria profissional).
Perfil: escolaridade obrigatória, sentido de responsabilidade, capacidade de trabalho em equipa e
bom relacionamento interpessoal, espírito de iniciativa, capacidade de relacionamento humano e de
proximidade para com os utentes, ser diligente, ter capacidade de gestão de tempo e capacidade de
gestão de recursos.
Atribuições e responsabilidades: proceder à limpeza e arrumação das instalações (conforme
definido pela(o) responsável); identificar necessidades de produtos e materiais necessários para a
execução das suas tarefas; executar outras tarefas que lhe sejam atribuídas pelo responsável de
sector; assegurar os registos das actividades realizadas, relativas ao desempenho das suas funções;
zelar pelo cumprimento das regras de segurança; zelar pela conservação e manutenção dos
equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; participar nas ações de formação propostas;
desempenhar as demais tarefas que se relacionam e enquadram no âmbito dos serviços prestados
pela instituição; cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno e normas de segurança da
Instituição.
Competências: ter espírito de iniciativa; saber e conhecer o funcionamento dos equipamentos que
utiliza diariamente; saber interpretar o rótulo das embalagens dos produtos que utiliza no seu posto
trabalho; capacidade de trabalho em equipa; bom relacionamento interpessoal; ter sentido de
responsabilidade; ter capacidade de relacionamento humano e de proximidade para com os utentes;
ser diligente; ter capacidade de gestão de tempo; ter capacidade de gestão de recursos.
Condições: remuneração compatível com a função, conforme legislação vigente.

Candidaturas: entregar, pessoalmente, carta ou curriculum em envelope
fechado dirigido à Direcção Administrativa e Financeira, ou responder por
email para s.c.m.m@scmmafra.pt

