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Abertura de concurso para admissão de 1 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

02|RH.CRIA|2020 
No âmbito da política de gestão de Recursos Humanos do CRIA, encontra-se aberto concurso 
para ingresso no quadro de pessoal do CRIA, contrato sem termo, de um/a Auxiliar de Serviços 
Gerais: 

Ref. ª - 02 /ASG/2020 – Auxiliares de Serviços Gerais, para desempenhar funções em qualquer 
instalação, serviço ou Resposta Social do Centro de Recuperação e Integração de Abrantes CRIA.  

São requisitos gerais de admissão: 

 
1. Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados por lei especial 

ou convenção internacional; 
2.  Ter 18 anos completos; 
3.  Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente exigidas para 

o desempenho da Função; 
4. Não estar inibido do exercício  ou interdito para o exercício das funções a 

que se candidata; 
5. Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da 

função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória. 
 

São requisitos específicos de admissão: 

- Ref.ª  - C/ASG/2020 – Auxiliares de Serviços Gerais 
 
 Habilitações 

 Escolaridade obrigatória; 
 Conhecimentos básicos de Serviços Domésticos; 

 Preferencialmente, curso especializado,  

 Preferencialmente com curso de Primeiros Socorros,  

 Preferencialmente experiência profissional em funções similares 

 Carta de condução da categoria B. 
 
Funções a desempenhar, de entre outras que se mostrem necessárias e adequadas,  inerentes à 
função de trabalhador Auxiliar (serviços gerais) 

 
 Principais Competências, Funções, Tarefas e Responsabilidades dos Auxiliares de Serviços 

gerais, que  visam promover a qualidade de vida dos Clientes/Utentes, agindo em 
conformidade com  o perfil de Competências  necessárias aos trabalhadores do CRIA, e que 
têm de desenvolver toda a sua atividade de acordo com as necessidades dos Clientes/Utentes, 
de  toda a Legislação aplicável, Acordos de Cooperação ISS,  Código de Ética do CRIA,  
Regulamentos e Normas de Controlo Interno, no desenvolvimento das suas competências, 
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funções, tarefas e responsabilidades, nomeadamente: 
 
 Os trabalhadores Auxiliares de Serviços Gerais , desempenham as seguintes funções, em 

qualquer Serviço ou Resposta Social do Centro de Recuperação e Integração de Abrantes, 
em articulação e colaboração com a equipa em que estão integrados, nomeadamente com 
Ajudantes de Ação Direta : 

 No âmbito Geral, 
o Procedem à limpeza, higienização e arrumação das instalações;  
o Asseguram o transporte de alimentos e outros artigos;  
o Servem refeições em refeitórios;  
o Desempenham funções de estafeta e procede à distribuição de correspondência e 

valores por protocolo; 
o efetua o transporte de Clientes/Utentes, sempre que necessários;  
o Desempenham outras tarefas não específicas que se enquadrem no âmbito da sua 

categoria profissional e não excedam o nível de indiferenciação em que esta se 
integra; 

o Colaboram com os Ajudantes de Ação Direta na execução das respetivas funções. 

 

As candidaturas devem ser efetuadas via correio eletrónico com identificação da referência  

02 /ASG/2020 no assunto e Curriculum Vitae em ANEXO, para candidaturas.rh@cria.com.pt. 

Candidaturas, Até ao dia 17/06/2020 

O Presidente da Direção 

____________________ 

                                                                                                                                                Nelson Carvalho 

 


