
 
 

Lar Adventista para Pessoas Idosas 
Uma outra ideia da idade 

 

 
 
 
 
Recrutamento 
Animador/a Sociocultural 
 
Estabelecimento Empregador: Lar Adventista para Pessoas Idosas – LAPI Centro 
Resposta Social: Centro de Dia 
Morada: Av. Santa Clara, nº751 – Parceiros, 2400-019 Leiria 
Profissão: Animador/a Sociocultural 
Horário Normal de Trabalho: 35 horas semanais 
Situação Profissional: Estágio Profissional - Medida ATIVAR – 1º Emprego. 
Data de Inicio:  01 de Março 2023 
 
 
Descrição da Função: 
 

 
a) Colaborar nos processos de atividades socioculturais, apoio psicossocial e apoio nas 

atividades da vida quotidiana; 
b) Planear, organizar, coordenar e desenvolver atividades de animação e desenvolvimento 

sociocultural junto dos clientes no âmbito dos objetivos da instituição; 
c) Acompanhar e procurar desenvolver o espírito de pertença, cooperação e solidariedade das 

pessoas; 
d) Organizar atividades temáticas, visitas, encontros intergeracionais, leituras, exposições, 

passeios, e demais atividades e eventos promovidos pela instituição; 
e) Promover a integração grupal e social e envolver as famílias nas atividades desenvolvidas, 

promovendo a interação dos clientes com a sua rede de pertença; 
f) Desenvolver as capacidades de expressão e realização dos idosos, utilizando para tal 

métodos pedagógicos e de animação; 
g) Colaborar no plano de desenvolvimento individual de cada cliente; 
h) Registo de AVDs e elaborar relatórios de atividades; 
i) Disponibilidade para desenvolver outros projetos solicitados; 
j) Outras funções inerentes à categoria profissional que a Direção entender necessárias 

 
 
 
 
 
 
 
 



Perfil do Candidato: 
 
 

• Formação Superior em Animação ou na área social (licenciatura ou superior); 
• Situação de 1º emprego; 
• Ética profissional; 
• Experiência ou conhecimento do trabalho social da ASA  
• Facilidade de interação com pessoas idosas. 
• Espírito dinâmico criativo e inovador,  
• Capacidade de adaptação aos referenciais do sistema da qualidade utilizados pelo LAPI.  
• Conhecimento e competências em: 

1. Comunicação interpessoal, 
2. Mediação e resolução de conflitos, 
3. Trabalho em equipa, 
4. Motivação, 
5. Assertividade 

• Boa capacidade de trabalho em equipa; 
• Facilidade de interação com pessoas idosas; 
• Carta de condução (categoria B); 

 
 
Todos os candidatos deverão remeter Curriculum Vitae e certificados. A ausência ou entrega 
fora de prazo destes documentos implica a exclusão da candidatura. 
 
Apenas as candidaturas elegíveis e selecionadas na avaliação curricular serão contactadas para 
entrevista. 
 
Respostas até dia 20 de fevereiro, para o email dep.social.lapicentro@asa.org.pt 
 


