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   Projecto de Desenvolvimento Rural Lda 
   Reconstruímos moinhos desde 1981 

    Millwrights since 1981 
  
  
  A ETNOIDEIA ESTÁ A SELECCIONAR NOVOS COLABORADORES PARA UM PROJECTO INOVADOR: 
 
O projecto, a desenvolver em equipa mas com relevantes contributos de autonomia e polivalência 
individuais, consiste no desenvolvimento de acções de dinamização comunitária em bairros sociais e zonas 
urbanas com bolsas de exclusão e pobreza.  
 
Este projecto de inovação social assenta em metodologias participativas de formação e capacitação para a 
acção (action learning; learn by doing; peer to peer) trabalhando o empreendedorismo nas vertentes de 
negócio e de acção comunitária e de auto satisfação de necessidades aliada à criação de emprego social. 
 
Constitui uma oportunidade para a Etnoideia e para os colaboradores que pretendemos agregar ao projecto, 
quer pela materialização da sua criatividade consequente, quer pela construção conjunta da sua 
sustentabilidade e, consequentemente, pela fixação e qualificação dos postos de trabalho resultantes. 
 
O regime de colaboração será progressivo, iniciando-se, nesta fase, por uma colocação na empresa ao 
abrigo do regime de estágios profissionais do IEFP, podendo prosseguir para outro regime contratual 
mediante a avaliação de desempenho do estagiário. 
 
A base de trabalho será em Lisboa, no terreno e nos nossos escritórios de Linda-a-Velha, sendo 
necessária disponibilidade para viajar pontualmente em Portugal dada a abrangência nacional da acção da 
Etnoideia. 
 

SE: 
 

 Acha esta ideia aliciante e quer empreender connosco a construção deste projecto. 
 

 Pensa ter as qualificações, competências e perfil pessoal adequado a este desafio (embora 
apontemos para um perfil qualificado ao nível de Engenharia, não fixamos à partida nenhuma área 
ou nível específico de formação porque para nós é você que conta, no conjunto dos seus 
conhecimentos, capacidades e motivações). 
 

 Quer apostar juntamente connosco nesta ideia e construir um futuro profissional. 
 

 Enquadra-se inequivocamente num dos incentivos da iniciativa “Emprego 2010”, incluindo estágios 
profissionais. 
 

 Corresponde em muitos aspectos à descrição abaixo:  
 

o É Activ@, dinâmic@ e empreendedor@. Ser criativ@, Inovador@ mas com grande 
capacidade de realização.  

o É metódic@, organizad@ e eficiente. 
o É autónomo, assíduo e pontual, não precisando que outros organizem o seu tempo. 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

1 NOV@ COLABORADOR@ 
ESTÁGIO PROFISSIONAL 
candidatura até 20DEZ10 



   

 

                 

o Tem fácil relacionamento interpessoal, aspecto agradável, bom trato e educação.  
o Considera-se uma pessoa de palavra e para si a verdade e a lealdade são fundamentais. 
o Conhece profundamente as realidades sociais e as múltiplas dimensões da pobreza e 

exclusão social, das zona críticas urbanas, das migrações e seus impactes, do 
empreendedorismo, da acção comunitária e da aplicação de metodologias participativas na a 
capacitação para a acção. 

o Conhece uma ou mais áreas de negócio da Etnoideia, nomeadamente a Inovação Social, 
Desenvolvimento Comunitário, Etnologia Portuguesa, as artes e ofícios tradicionais, centros 
de interpretação, publicações técnico-científicas e concepção de materiais e actividades 
pedagógicas. 

o Gosta do trabalho social e do contacto com as pessoas e organizações de base local, 
sentindo-se à vontade em bairros sociais, áreas residenciais degradas  ou perante 
problemas complexos individuais e familiares. 

o É fortemente polivalente, seja no plano físico e intelectual, seja nas áreas de formação e 
competências profissionais, seja na comunicação transversal (inter-cultural, inter-geracional, 
rural-urbana, institucional, científico-tecnológica). 

o Possui intuitivamente pensamento estratégico, domina e partilha dos princípios da Estratégia 
Europa 2020, aliando genuinamente, de forma espontânea e sem esforço intelectual, 
preocupações ambientais consequentes, sociedade do conhecimento, factores de 
competitividade e coesão territorial e social, bem como os princípios da não discriminação e 
igualdade. 

o Tem gosto e capacidade de trabalho em equipa e isoladamente, o que acontecerá à vez, 
no decorrer do projecto. 

o Está familiarizado com o QREN, os POs Regionais e Temáticos 
o Está familiarizado com a Política de Cidades, com os incentivos à criação do próprio 

emprego e com os mecanismos de microfinanciamento existentes em Portugal. 
o Está familiarizado com a concepção e gestão de projectos e na sua tradução em 

candidaturas a programas de financiamento 
o É Proficiente nas línguas Portuguesa, Inglesa e Espanhola. 
o Tem carta de condução e viatura própria. 

 
 Acha que é a pessoa certa para este trabalho e se revê completamente nele, mesmo que não 

tenha o perfil traçado por nós, convença-nos de que assim é. Teremos todo o gosto em 
descobri-l@ e será seguramente uma mais-valia numa empresa com uma cultura de inovação 
como é a Etnoideia. 

 
ENTÃO: 
 

 É a pessoa que procuramos e vamos trata-l@ como um de nós desde a primeira hora. 
 Por favor mande o seu CV até 20DEZ10 juntamente com a entrevista escrita (ficheiro Excel 

anexo) para etnoideia@gmail.com  
 Após um rápido processo de selecção, poderá ser contactad@ para a realização de uma entrevista 

presencial, que será o último passo do processo de selecção. 
 
Agradecemos o tempo que nos dispensou e desejamos-lhe boa sorte, esperando que possamos vir a 
iniciar consigo uma colaboração profícua. 
Belas, 13 de Dezembro de 2010 
Etnoideia 

mailto:etnoideia@gmail.com

