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JOVENS EM MISSÃO – Movimento Juvenil da Familia Missionária Comboniana 
MISSIONÁRIOS COMBONIANOS DO CORAÇÃO DE JESUS 
 
 

Centro Vocacional Juvenil (CVJ) 
 

COORDENADOR/A ASSISTENTE DE PASTORAL VOCACIONAL JUVENIL 
 

O candidato selecionado vai assistir e colaborar no ministério do coordenador 
da Pastoral Vocacional Juvenil dos Missionários Combonianos do Centro 
Vocacional Juvenil dos Missionários Combonianos 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
 

• Fazer parte da equipa de liderança do CVJ/JIM; 

• Secretário/a da equipa de liderança do CVJ e secretário/a da EPVJ; 

• Participação no desenho das prioridades e do plano estratégico JIM; 

• Participar na definição e implementação do plano de atividades JIM, colaborando na sua execução; 

• Participação na conceção e criação dos conteúdos pastorais juvenil e vocacionais JIM; 

• Participação na equipa de conceção e organização de eventos e encontros de pastoral vocacional 
Juvenil; 

• Colaboração na gestão de voluntários da EPVJ; 

• Gestão das Redes Sociais e site jim.pt (criar conteúdos, publicações, follow ups, …); 

• Integrar a equipa de animação de pastoral vocacional, com possíveis visitas a escolas, grupos de 
jovens, paróquias e outros fóruns; 

• Trabalho de secretariado (assessoria na correspondência, manutenção de base de dados, caixa 
diário); 

• Arquivos do CVJ/JIM (em papel e digitais); 

• Manutenção de equipamentos e gestão de stock de materiais no CVJ/JIM; 
 
 

REQUISITOS 
 

• Licenciatura em ciências da comunicação, ciências sociais e humanas ou outra área relevante para 
o serviço; 

• Competências na criação de conteúdos em software diverso: Pacote Microsoft (Word, Excel, 
Powerpoint, Publisher, Outlook), Adobe Photoshop, editor de vídeo e plataformas sociais; 

• Disponibilidade para deslocações; 

• Capacidade de liderança e planeamento estratégico; 

• Domínio das aplicações das redes sociais (Instagram, Facebook, Youtube, Twiter, Whatsapp); 

• Comunicação escrita e oral fluente em português (boas competências no inglês serão uma mais 
valia); 

• Conhecimentos em Pastoral Vocacional Juvenil em Portugal será uma vantagem; 

• Experiência de contacto com atividades de grupos juvenis eclesiais (ter participado em actividades 
do movimento JIM será uma vantagem); 

• Carta de condução (será uma mais valia); 
 

COMPETÊNCIAS 
 

• Boa capacidade de Visão e Estratégia 

• Boa capacidade de planeamento e organização 
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• Adequada capacidade de gestão de tempo e prioridades 

• Identificação com a missão, visão e valores da Família Missionária Comboniana 

• Criatividade e pensamento crítico 

• Capacidade de decisão 

• Capacidade de comunicação em público 

• Integridade intelectual e humana 

• Elevado grau de autonomia e dinamismo 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
 

Deverás enviar para o email jim.recrutamento@jim.pt os seguintes documentos, com a referência 
“Candidatura a Coordenador/a Assistente de Pastoral Vocacional Juvenil”: 
 

• Carta de Motivação 

• Curriculum Vitae 

• Certificado de Habilitações 

• Carta de apresentação da paróquia/instituição religiosa de frequência de vida cristã 

• Registo Criminal (será solicitado posteriormente, na fase final da seleção de candidatos) 
 
 
 

PERÍODO DE CANDIDATURAS: 20 de Janeiro a 03 Fevereiro 2023 

ENVIO DE CANDIDATURAS PARA: jim.recrutamento@jim.pt 

 


