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Está aberto concurso interno/externo para a Função/Cargo de Coordenador/a para a 
Delegação da APF Algarve 
  
O/a profissional a recrutar irá assegurar as funções constantes do perfil profissional em anexo. 
  

A. São condições dos/as candidatos/as: 
 
Perfil do Candidato | Responsabilidades  

  
 Identificação com a Missão, Visão e Valores da APF; 

 Licenciatura/Mestrado em área relevante para o exercício das funções, 

preferencialmente formação na área das Ciências Sociais; 

 Foco, autonomia, dinamismo e pontualidade; 

 Experiência profissional mínima de 3 anos na área da gestão e coordenação de 

Projetos ou respostas sociais; 

 Capacidade para gerir/criar parcerias e representar a instituição; 

 Experiência de trabalho com organizações do setor social; 

 Capacidade de trabalhar sob pressão; 

 Capacidade de liderança; 

 Capacidade para, gerir, supervisionar e avaliar o pessoal que responde diretamente à 

Delegação da APF Algarve; 

 Assegurar a existência dos mecanismos necessários à gestão e avaliação das equipas 

de trabalho da APF a nível regional; 

 Gerir o orçamento dos projetos/serviços da Delegação da APF Algarve; 

 Assegurar a existência de mecanismos de sustentabilidade e boa gestão financeira a 

nível regional; 

 Capacidade de articulação com as outras delegações regionais, com a direção 

executiva e com as direções regionais e nacionais; 

 Estreita ligação e reporte com a DR; 

 Proatividade e dinamismo; 

 Competências em metodologias de projeto; 

 Competências administrativas e de organização; 

 Capacidade de comunicação e de gestão de conflito; 

 
Fatores de Seleção | Experiências e Competências 

  

 
 Dá-se preferência a candidatos/as com domínio da língua inglesa; 

 Dá-se preferência a candidatos/as com Formação/conhecimentos gestão e 

coordenação de Projetos ou respostas sociais; 

 Dá-se preferência a candidatos/as com conhecimentos em Saúde e Direitos Sexuais e 

Reprodutivos; 
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 Dá-se preferência a candidatos/as com Formação/conhecimentos em áreas de 

coordenação/chefia; 

 Conhecimento profundo e atualizado dos aspetos fundamentais da situação nacional 

na área da saúde e direitos sexuais e reprodutivos, identificando-se com a missão e 

valores da APF; 

 Assertividade, persistência, capacidade de trabalho em equipa e motivação; 

 Visão estratégica e organizacional e capacidade de trabalhar por objetivos com 

criatividade e imaginação e operacionalizando ideias em projetos concretos; 

 Boa expressão oral e escrita e boa presença em público; 

 Lealdade, honestidade, sentido de justiça, afabilidade e transparência nas relações 

profissionais; 

 Disponibilidade para deslocações. 

  

B. São condições contratuais: 

      1) contrato de trabalho sem termo  

2) 35 horas de trabalho semanal 

3) remuneração de acordo com a tabela da APF.   

 

      C. Procedimentos para se candidatar: 

  

1) Apresentação da candidatura até dia 15 fevereiro, em formato eletrónico para 

apfalgarve.candidaturas@gmail.com e conter um CV e uma carta de motivação 

(máximo de 1000 palavras). 

 

 
 


