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CONTRATO 

EMPREGO INSERÇÃO 

 

A medida de empregabilidade Contrato Emprego-Inserção destina-se a desempregados beneficiários do subsídio 

de desemprego ou subsídio social de desemprego. Consulte as condições e regulamento no site do IEFP. 

As vagas a seguir indicadas foram criadas ao abrigo da Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, alterada pelas Portarias 

n.º 294/2010, de 31 de maio, n.º 164/2011, de 18 de abril, n.º 378-H/2013, de 31 de dezembro, n.º 20-B/2014, de 30 

de janeiro e regulamentada pelo Despacho n.º 1473-A/2014, de 30 de janeiro, devendo os candidatos enquadra-se 

nas condições de admissibilidade e no perfil a seguir indicado. 

No âmbito da medida Contrato Emprego-Inserção, a ANAI procura 

candidatos interessados em participar da referida medida a concretizar nos 

seguintes serviços: 

Equipamento Social Morada N.º vagas 
Tarefas a 

desempenhar 
IEFP 

UTL | Universidade do Tempo 

Livre  

 

Rua Pedro Monteiro, n.º 68 

 

1 Apoio a Idosos (b) 157/CEI/20 

 

Estas candidaturas destinam-se a beneficiários do Subsídio de Desemprego. 

Em termos de perfil, dá-se preferência a Candidatos: 

• Escolaridade obrigatória 

• Que se identifiquem com os valores e missão da Instituição 

• Com experiência no âmbito do trabalho que fundamentam as candidaturas 

No que concerne às tarefas a desenvolver: 

a) Auxiliar de Serviços Gerais - Procede à limpeza e arrumação das instalações; assegura o transporte de 

alimentos e outros artigos; serve refeições em refeitórios; desempenha funções de estafeta e procede à 

distribuição de correspondência e valores por protocolo; desempenha 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.  

 

Os interessados deverão agendar entrevista à ANAI – Oficina do idoso ou ao Centro de Emprego, pelo telefone 

239826030. Em alternativa podem enviar as candidaturas para anai.ofci@sapo.pt, anexando o Curriculum Vitae 

(modelo Europeu) e cópia do cartão de cidadão. 

 

Para mais esclarecimentos, poderá contar-nos pelo telefone 239852720. 

 

A participação nestes projetos estará, sempre, sujeita a aprovação do Centro de Emprego de Coimbra 
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