TENS + DE 18 ANOS?
QUERES FAZER PARTE DOS BASTIDORES?
INSCREVE-TE EM geracaomaiscultura@cm-leiria.pt

PERFIL

FUNÇÃO

Destreza manual, agilidade
física, abertura a novos desafios
e espírito de equipa

Apoio às montagens
Apoio às desmontagens

DATAS
7 a 25 de julho
28 de julho a 9 de
agosto
21 julho (formação)
23 e 24 julho

Simpatia, domínio de vários e
idiomas, conhecimentos em
informática na ótica do
utilizador, disponibilidade em
aceitar novos desafios

Secretariado
Secretariado, Acreditação,
Apoio Administrativo,
Atendimento ao Público

25 e 26 julho

27 julho

TURNOS
segunda a sexta-feira
09h00/13h00
14h00/18h00

10h00/13h00
(1) 09h00/12h30
(2) 14h00/17h00
(1) 09h00/12h30
(2) 12h30/18h30
(3) 18h30/24h00
(1) 09h00/12h30
(2) 12h30/18h30
(3) 18h30/23h00

VAGAS
4 ou (4+4)
4 ou (4+4)

todos
4
4
4
4
2
4
4
2

todos
Facilidade de interação social,
capacidade de comunicação,
gestor de conflitos, simpatia,
responsabilidade, capacidade
de liderança, disponibilidade de
horário, espírito de equipa,
disponibilidade em aceitar
novos desafios

21 julho (formação)

10h00/13h00

Acompanhamento a grupos
Acompanhamento aos grupos,
receção, responsabilidade pelo
cumprimento dos horários e
locais de atuação

25 julho

(1) 17h00/24h00

26 julho

(1) 12h00/18h00
(2) 18h00/24h00

27 julho

(1) 10h00/16h00
(2)16h00/22h00

22
22
22
22
22

PERFIL

FUNÇÃO

DATAS
21 julho (formação)

TURNOS

VAGAS

10h00/13h00

todos

Vigilância
25 julho
Bons observadores, capacidade
de reação, gestor de conflitos,
espírito de equipa e agilidade
física

Zelar pela manutenção do
castelo e do público nas
seguintes vertentes: segurança
das pessoas, prevenção de
incêndios e ligação com o
coordenador de vigilância

10

26 julho

(1) 13h00/19h00
(2)18h30/01h00

10
10

27 julho

(1) 11h00/15h00
(2) 14h30/19h30
(3) 19h00/23h00

10
10
10

21 julho (formação)

Capacidade de liderança, gestor
de conflitos e espírito de equipa

(1) 19h00/01h00

10h00/13h00

todos

Coordenação de Vigilância

25 julho

(1) 19h00/01h00

1

Coordenar os voluntários da
vigilância, ligação com a
organização, verificação do
trabalho de vigilância e
relatório diário de ocorrências

26 julho

(1) 13h00/19h00
(2) 18h30/01h00

1
1

27 julho

(1) 11h00/15h00
(2) 14h30/19h30
(3) 19h00/23h00

1
1
1

10h00/13h00

todos

21 julho (formação)
Provedores dos espaços

Disponibilidade em aceitar
novos desafios, bons
observadores e espírito de
equipa

Zelar pela manutenção do
castelo de forma a garantir:
limpeza dos espaços,
prevenção a incêndios,
recolocação de decoração
e ligação à organização
aquando de ocorrências

25 julho
(1) 19h00/01h00

3

26 julho

27 julho

(1) 13h00/19h00
(2) 18h30/0100

3
3

(1) 11h00/15h00
(2) 14h30/19h30
(3) 19h00/23h00

3
3
3

Nome:_____________________________________________________________________________________
Data Nascimento: ____ / ____ / ____ Cartão de cidadão / BI: ___________________ NIF: ________________
Morada: _______________________________________________ Cód. Postal: ________ - ____ ___________
Telf./Tm: ___________________________ Email: ________________________________________________
Habilitações literárias:__________________________ Outras Competências:___________________________
Profissão: ______________________________________

Já exerceu voluntariado? _____________________

Função a que me candidato: _________________________ Dias: _______________ Turnos: ______________
Declaro que conheço o regulamento do BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO DE LEIRIA e aceito as condições nele expressas:
_________________________________________________________ Data: ____ / ____ / ____
Nota: Formação obrigatória
Os presentes dados irão ser objeto de tratamento informático, tendo o titular dos dados o direito de informação nos termos do nº1 e do 2 do art.º 10º da Lei 67/98 de 26/10,
a qual transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção de pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados - Lei da Proteção de Dados Pessoais

