
 

 
Rua do Campo Alegre, Nº 657 |   4150-171 PORTO  

TLM: 931 653 608  |  GERAL@MUNDOASORRIR.PT   |  NIB:  0036.0030.99101735733.19 

 

 

 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA RECRUTAMENTO 

ESTÁGIO PROFISSIONAL NA ÁREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 

MUNDO A SORRIR 

A MUNDO A SORRIR é uma organização não governamental fundada em 2005, no Porto, para 

trabalhar nas áreas da Saúde, Saúde Oral e Estilos de Vida Saudável em Portugal e nos Países 

de Língua Oficial Portuguesa (PALOP): Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e 

Príncipe. 

MISSÃO 

A promoção da Saúde Oral e Saúde Global como um direito universal. 

VISÃO 

Criar um mundo melhor onde todos têm o direito a sorrir com acesso à saúde. 

POSICIONAMENTO 

A Mundo A Sorrir é uma organização sem fins lucrativos, pioneira em Portugal, que luta pela 

promoção e educação da saúde oral e global, bem como pelo bem-estar humano. 

VALORES 

Bem-Estar; Seriedade; Conhecimento; Solidariedade. 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA DOS PROJETOS INTERNACIONAIS 

A Mundo a Sorrir no âmbito internacional apoia a Cooperação para o Desenvolvimento, através 

da implementação de projetos nas áreas da saúde, saúde oral e acesso a água. Os projetos são 

desenvolvidos com ênfase no contexto local e no reforço das competências locais para a 

promoção da educação e assistência em saúde. O Departamento Internacional da Mundo a 

Sorrir empenha-se em colmatar as dificuldades enfrentadas pelos países de atuação, ao nível de 

acesso à formação continuada por parte de profissionais de saúde, no apoio aos governos locais 

para a construção de políticas públicas, bem como na aquisição de boas práticas diárias de 

cuidados e higiene pelas comunidades em regiões urbanas e rurais.  

 

 

 



 

 
Rua do Campo Alegre, Nº 657 |   4150-171 PORTO  

TLM: 931 653 608  |  GERAL@MUNDOASORRIR.PT   |  NIB:  0036.0030.99101735733.19 

 

 

 

A. PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

A Mundo A Sorrir recruta um/a licenciado/a em Relações Internacionais, elegível para estágio 

profissional do IEFP no Departamento Internacional da Mundo A Sorrir.  

 

1. Reporte e objetivos específicos da função 

Reportando à coordenação geral de Departamento Internacional, pretende-se que o/a 

Licenciado/a em Relações Internacionais execute das atividades administrativas e de logística 

inerentes aos Projetos Internacionais. 

 

2. Descrição das funções 

✓ Apoiar as atividades dos coordenadores técnicos de cada projeto internacional; 

✓ Realizar com os coordenadores técnicos de cada projeto o recrutamento e selecção dos 

voluntários para as missões internacionais; 

✓ Realizar o agendamento de reuniões e viagens dos voluntários e da equipa de 

coordenação aos países de atuação; 

✓ Organizar ações junto dos voluntários da Organização; 

✓ Realizar funções de serviço externo; 

✓ Acompanhar todo o processo de pedido de material médico e preparar o envio marítimo 

ou aéreo dos mesmos aos países de atuação; 

✓ Realizar em conjunto com a coordenadora do departamento internacional os protocolos 

de parceria e memorandos, garantindo a validade dos mesmos. 

 

B. PERFIL INDIVIDUAL 

1. Qualificações académicas, experiência profissional e competências obrigatórias 

✓ Licenciatura em Relações Internacionais; 

✓ Experiência em voluntariado; 

✓ Domínio de software Office, Internet; 

✓ Disponibilidade imediata; 

✓ Inglês nível avançado; 
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2. Outras condições preferenciais 

✓ Flexibilidade para efetuar deslocações fora de Portugal, se necessário; 

✓ Conhecimento de projetos de Cooperação para o Desenvolvimento; 

3. Competências sociais 

✓ Pro-atividade e espírito de equipa; 

✓ Enfoque nas soluções;  

✓ Comunicação assertiva; 

✓ Flexibilidade; 

✓ Escuta ativa;  

✓ Sentido de organização; 

✓ Assertividade; 

C. LOCAL DE TRABALHO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Rua do Campo Alegre, 657, 4150-171, Porto 

Horário de funcionamento: 9 – 13h / 14h – 18h 

D. PROCESSO DE CANDIDATURA 

1.  Primeira Fase 

Os candidatos e as candidatas devem submeter os seguintes documentos obrigatórios:  

✓ Carta de Motivação  

✓ Resumo do CV  

2. Submissão das candidaturas 

As candidaturas devem ser dirigidas a Bárbara Troca via correio eletrónico, até ao dia 26 de 

Novembro de 2019, para: recursoshumanos@mundoasorrir.org. 

Em “assunto” deverá ser colocada a seguinte indicação: ESTP_RI_PORTO_1.ª FASE_2019 

Após análise da documentação enviada passarão à 2.ª fase os candidatos considerados como 

tendo o perfil desejado pela Mundo A Sorrir para esta função.  

NOTAS IMPORTANTES:  

✓ O candidato ou a candidata que não envie todos os documentos pedidos ou que não 

cumpra as indicações com carater obrigatório expressas no “ANEXO” NÃO SERÁ 

considerado/a para a 2.ª Fase deste processo de recrutamento.  

✓ Nesta fase não serão prestados esclarecimentos suplementares. 

✓ Todas as candidatas e todos os candidatos serão notificados por correio eletrónico do 

resultado da candidatura.  
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