
 
 

Lar Adventista para Pessoas Idosas 
Uma outra ideia da idade 

 

 
 
 
 
Recrutamento 
Enfermeira/o 
 
 
Estabelecimento Empregador: Lar Adventista para Pessoas Idosas – LAPI Madeira. 
Resposta Social: Estrutura Residencial para Idosas (ERPI) 
Morada: Rua Caminho de Santana, 27 – B - 9020-120 Funchal 
Profissão: Enfermeira/o. 
Horário Normal de Trabalho: 35 horas semanais 
Salário: De acordo com o CCT em vigor 
Data de Inicio:  01 de Março 2023 
 
 
Descrição da Função: 
 
 

§ Integrado no Departamento Médico e em parceria com a Direção Clínica e Direção Técnica, 
coordenar o plano de enfermagem individual dos clientes.  

§ Colaborar nos processos, planos de desenvolvimento individual (PI), cuidados pessoais e de 
saúde, nutrição e alimentação e apoio nas atividades da vida quotidiana. 

§ Organizar, planear, coordenar e desenvolver em equipa os serviços de Enfermagem. 
§ Diagnosticar necessidades e problemas; identificar áreas e situações de risco; estabelecer 

prioridades e avaliar resultados.  
§ Manutenção atualizada dos processos Clínicos individuais dos idosos. 
§ Executar os procedimentos do SGQ da rede LAPI. 
§ Implementar ações para promoção da saúde e prevenção da doença. 
§ Acompanhamento diário dos Idosos. 
§ Comunicar com familiares e significativos transmitindo de forma consistente, informação 

relevante, correta e compreensível, sobre o estado de saúde dos clientes. 
§ Possibilidade de desenvolver outros projetos solicitados pela Direção. 
§ Outras funções inerentes á categoria profissional que a Direção entender necessárias. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Perfil do Candidato: 
 
 
 

• Capacidade de utilizar a tecnologia de informação disponível (Office, F3M), de forma 
eficaz e apropriada 

• Possuir no mínimo Licenciatura oficialmente reconhecida em Enfermagem. 
• Membro na ordem dos enfermeiros 
• Preferencialmente com experiência profissional na função (3 ou mais anos).; 
• 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. Tomada de decisão, 
3. Mediação e resolução de conflitos, 
4. Trabalho em equipa, 
5. Motivação, 
6. Assertividade 

 
 
 
Todos os candidatos deverão remeter Curriculum Vitae, cópia do diploma de Curso e de 
membro na ordem dos Enfermeiros. A ausência ou entrega fora de prazo destes documentos 
implica a exclusão da candidatura. 
 
Apenas as candidaturas elegíveis serão contactadas para entrevista. 
 
 
Respostas até dia 20 de fevereiro, para o email direccao.lapi@asa.org.pt. 


