
 

 

A Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social CRL é uma organização sem fins lucrativos 

especializada no desenvolvimento de soluções para as organizações de economia social 

(www.aproximar.pt). Os serviços de consultoria social e serviços sociais são realizados em 

diferentes países da União Europeia e centrado no desenvolvimento de soluções inovadoras. 

Neste momento estamos a lançar um processo de recrutamento para um estágio profissional 

na posição de Economista/Gestão, no escritório de Alfragide, Portugal. 

Requisitos: 

 mestrado (preferencial) ou licenciatura pós-Bolonha numa área das ciências sociais: 

gestão, economia e licenciaturas equiparadas; 

 fluência em inglês (escrita, compreensão e conversação) - obrigatório; 

 disponibilidade para viajar em Portugal e em outros países onde a Aproximar 

desenvolva projetos; 

 proficiência em microsoft office (preferência por quem possuam conhecimentos em 

outros softwares: ex. análise estatística ou design); 

 experiência prévia em atividades, funções de investigação ou desenvolvimento de 

programas (preferencial) 

 Certificado de Aptidão Pedagógica - CAP (preferencial) 

As competências que irá desenvolver incluem: trabalho em equipa, comunicação interpessoal 

e com parceiros, resiliência, sentido de iniciativa, organização, planeamento e disciplina, 

análise crítica de situações, metodologias de investigação. 

 Na dimensão técnica requer-se disponibilidade para adquirir capacidade de: 

 articular diferentes ramos de saber: economia, sociologia, gestão, 

 empreendedorismo; 

 preparar apresentações para promoção de competências; 

 dinamizar de sessões de informação; 

 recolher, organizar e analisar informação das atividades e projetos em curso; 

 produzir relatórios e outros documentos metodológicos; 

 prestar apoio a beneficiários em situações de vulnerabilidade; 

 implementar as atividades de avaliação de atividades e projetos; 

 prestar apoio à gestão e controlo de projetos; 

 conceber e desenhar iniciativas no âmbito dos serviços, metodologias e 

 projetos da Aproximar. 

Benefícios: 

 desenvolver competências de gestão de projetos de inovação social; 

 remuneração (informação disponibilizada em entrevista); 

 ajudas de custo; 

 seguro; 

 participação em processo de mentoria. 

 

http://www.aproximar.pt/


 

Para se candidatar (cartas de motivação e CV obrigatoriamente em inglês): 

 visite-nos online: www.aproximar.pt | www.facebook.com/Aproximar e: 

 redija uma carta de motivação indicando porque considera a sua candidatura alinhada 

com a oportunidade para se juntar à nossa equipa; 

 envie o seu CV em formato Europass para: secretariado@aproximar.pt 

Se a Inovação Social é a sua área de Eleição, esta é a Equipa que tem procurado. 

 

 

secretariado@aproximar.pt

