
 
 

 

DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A Associação Salvador, Instituição Particular de Solidariedade Social 
fundada em 2003, atua na área da deficiência motora e apoia anualmente 
centenas de pessoas dentro dos valores do compromisso, colaboração e 
excelência. Assume como missão promover a integração das pessoas com 
deficiência motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de vida, 
potenciando os seus talentos e sensibilizando para a igualdade de 
oportunidades. 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Associação Salvador Angariação de Fundos - Recrutador/a do projeto Face 
To Face  



És apaixonado/a por causas humanitárias? És comunicativo/a e 
dinâmico/a? Adoras trabalhar em equipa, por objetivos e queres contribuir 
para um mundo melhor?  

Então isto é para ti!  

O projeto face to face é um método internacional de angariação de fundos 
que, através de trabalho em equipa, possibilita a abordagem de pessoas 
diretamente nas ruas. Como recrutador, vais abordar pessoas nas ruas de 
Lisboa, para as convidar a serem Amigos (doadores regulares) e, assim, 
criarem uma relação de proximidade com a nossa Associação.  

Já contámos com diversas equipas de recrutadores, que contribuíram para 
que cerca de 2000 amigos se juntassem à nossa associação e ajudassem a 
mudar milhares de vidas! 

ACHAS QUE ÉS: 

• Responsável e comprometido/a 

• Tens facilidade de comunicação 

• Tens capacidade de auto-motivação, resiliência e otimismo 

• Gostas do trabalho em equipa 

• Tens gosto em trabalhar por objetivos 

• És apaixonado/a por causas humanitárias 

O QUE NÓS TE OFERECEMOS 

• -Formação adequada à função e acompanhamento regular 

• -Locais de recrutamento: perto dos transporte públicos 

• -Remuneração média por recrutador: 450/600€ mensais 

• -Contrato em regime de prestação de serviços 

• -Medidas de Segurança rigorosas: material de proteção e desinfeção 

HORÁRIO 

• De 2ª a 6ª feira (dias úteis) - das 11h às 17h 



LOCALIZAÇÃO 

• Lisboa, Portugal 

 

Vem fazer parte desta família! Candidata-te já, para entrada imediata, 
através do link: https://bit.ly/30XYeF1!  

 

https://bit.ly/30XYeF1

