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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA RECRUTAMENTO 
1 HIGIENISTA ORAL 

NO PROJETO  
LISBOA A SORRIR 

 
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 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 DO PROJETO, LISBOA A SORRIR 

O Projeto “Lisboa A Sorrir” tem como objetivo promover a qualidade de vida dos cidadãos 

socioeconomicamente mais vulneráveis das Freguesias de Lumiar, Marvila e Santa Clara (Lisboa), 

reduzindo a vulnerabilidade e os fatores de risco para a saúde oral, tais como - estilos de vida, 

alimentação, consumo de álcool e consumo de tabaco, cancro oral e ainda doenças 

infetocontagiosas com comprometimento oral, através da realização de iniciativas com crianças, 

adultos em idade ativa com dificuldades de integração social, pessoas portadoras de incapacidade 

física e/ou intelectual e idosos. Em termos específicos, pretende-se contribuir para o 

reconhecimento da educação e promoção da saúde oral como estratégia fundamental para a 
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equidade e coesão social e para a melhoria da qualidade de vida e da saúde em geral das populações 

mais vulneráveis.  

 
A. PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  

 A Mundo A Sorrir recruta um/a Higienista Oral para O PROJETO – LISBOA A SORRIR 

1. Reporte e objetivos específicos da função  

Reportando à Coordenação Técnica, pretende-se que o/a Higienista Oral contribua para a melhoria 

da saúde dos beneficiários. 

2. Descrição das funções  

 Realizar sessões de capacitação sobre educação para a saúde oral; 

 Realizar rastreios orais, com a finalidade de avaliação da saúde oral; 

 Realizar consultas de Higiene Oral; 

 Planear e organizar as atividades e recursos que lhe estão confiados; 

 Calibrar, selecionar e gerir os voluntários que irão participar nas atividades; 

 Promover e divulgar a IIES junto das populações visadas pela mesma; 

 Assegurar o preenchimento de toda a informação e documentação no âmbito das atividades 

da IIES; 

 Outras funções que venham a ser solicitadas pela Coordenação. 

B. PERFIL INDIVIDUAL  

1. Qualificações académicas, experiência profissional e competências obrigatórias  

 Formação superior comprovada em Higiene Oral (grau académico superior a licenciatura 

será uma mais-valia); 

 Experiência mínima de 1 ano em projetos de saúde comunitária dirigidos à população 

vulnerável; 

 Domínio de software Office, Internet; 

 Disponibilidade imediata. 

2. Outras condições preferenciais  

 Experiência de voluntariado na área da Saúde; 
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 Residência no concelho de Lisboa; 

 Carta de condução; 

 Flexibilidade para efetuar deslocações dentro de Portugal, se necessário.  

 

3. Competências sociais  

 Pro-atividade e espírito de equipa; 

 Enfoque nas soluções; 

 Comunicação assertiva; 

 Flexibilidade; 

 Escuta ativa; 

  Liderança; 

 Sentido de organização; 

 Assertividade. 

C. LOCAL DE TRABALHO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Rua Tito de Morais nº21 B (disponibilidade para frequentes saídas às freguesias abrangidas pelo 

projeto) 

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

D. REGIME DE TRABALHO  

Regime de prestação de serviços, 24 horas/semanais. 

E. REMUNERAÇÃO  

De acordo com a função estabelecida.  

F. PROCESSO DE CANDIDATURA  

1. Primeira Fase  

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

 Carta de Motivação (ver anexo) 

 Resumo do CV (ver anexo) 

 CV sem fotografia 

2. Submissão das candidaturas  
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As candidaturas devem ser dirigidas a André Sousa via correio eletrónico, até ao dia 31 de Março de 

2023, para: andre.sousa@mundoasorrir.org 

Em “assunto” deverá ser colocada a seguinte indicação: REC_HO_LIS_1.ª FASE_2023 

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 caráter obrigatório expressas no “ANEXO”, NÃO SERÁ 

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

 Todas as candidatas e todos os candidatos serão notificados por correio eletrónico com o 

resultado da candidatura.  

ANEXO 

A. Indicações Obrigatórias  

1. Carta de Motivação  

 A Carta de Motivação terá no máximo uma página em Times New Roman ou Arial e 

espaçamento de 1,5.  

2. Resumo do CV  

 O Resumo do CV terá no máximo 1000 carateres, em Times New Roman ou Arial e 

espaçamento de 1,5.  

B. Sugestões  

1. A Carta de Motivação  

 Os motivos que levaram a candidatar-me a esta função, porque me considero ser um 

candidato ou uma candidata ideal e duas experiências profissionais ou pessoais que 

comprovem que tenho o perfil pretendido pela Mundo A Sorrir.  

 

2. Resumo do CV  

 O Resumo do CV deve apresentar de forma sucinta os principais aspetos do meu percurso 

profissional e/ou pessoal relevantes para a função a que me candidato. 

mailto:andre.sousa@mundoasorrir.org
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