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RECECIONISTA  
Rede Municipal de Piscinas (M/F)

(publicado a 13/10/2021)
Descrição da Função:
Reportando ao Coordenador das Infraestruturas Desportivas tem como principais responsabilidades:

 •  Atender o público, telefónica ou pessoalmente, garantindo a correta prestação de informações gerais de funcionamento das instalações, 
preçários e modalidades de inscrição;

 •  Acolher os Professores de Aulas de Atividades Desportivas, alunos e/ou responsáveis pelos alunos;

 •  Efetuar inscrições/renovações de inscrições, receção de mensalidades e carregamento de Cartões Cliente;

 •    Gerir os e-mails da receção, respondendo e reencaminhando e-mails, e divulgando informação juntos dos colaboradores que não têm 
acesso ao e-mail;

 •  Garantir o stock e aprovisionamento do material necessário ao funcionamento das instalações;

 •    Efetuar a contabilidade referente à instalação, nomeadamente garantindo o preenchimento dos ficheiros de abertura e fecho de caixa e o 
preenchimento do mapa de controlo de depósitos;

 •    Efetuar o controlo de utilização e presenças nas instalações desportivas, registando diariamente as presenças de utilizadores e Professores 
e gerindo e atualizando o mapa de ocupação das piscinas e ginásios;

 •  Verificar todos os espaços da instalação aquando da sua abertura e fecho, reportando quaisquer anomalias detetadas;

 • Colaborar, verificar, promover o correto funcionamento geral de toda a instalação.

 

  Compete ainda ao Rececionista realizar outras tarefas afins ou funcionalmente relacionadas com as anteriores, definidas nos termos estatuídos 
pela Direção de Desporto e/ou pela Ágora.

Perfil do(a) Candidato(a):
 •   Ensino secundário - 12º ano;

 • Experiência mínima de 1 ano em funções similares;

 • Conhecimento da língua inglesa (falada/escrita);

 •  Forte capacidade de organização e método de trabalho, 
planeamento e atenção ao detalhe;

 •  Boa capacidade de comunicação, dicção e de 
relacionamento interpessoal; 

 • Adaptação e melhoria contínua;

 • Boa tolerância à pressão;

 • Iniciativa e autonomia;

 • Orientação para o cliente externo;

 •  Espírito inquisitivo, capacidade de identificação de 
problemas e proposta de resolução;

 •  Bons conhecimentos informáticos na ótica do utilizador 
(Word, Outlook, Excel)

 • Personalidade pró-ativa, disponível e polivalente.

Local: As funções serão desempenhadas nas instalações da Rede Municipal de Piscinas.

Tipo de contrato: Contrato a termo certo de um ano; 40 horas semanais com disponibilidade para desempenhar funções em horário rotativos, 
fins-de-semana e feriados.

Remuneração Base Mensal: 693,13€ (seiscentos e noventa e três euros e treze cêntimos)

Início de funções: Previsivelmente a 15 de novembro de 2021

Processo de recrutamento: Serão aceites as candidaturas recebidas até dia 20/10/2021. A candidatura, composta pelo CV e carta de motivação, 
deverá ser enviada através do correio eletrónico para o endereço recrutamento@agoraporto.pt

As pessoas selecionadas através da análise dos elementos escritos serão convidadas para a realização de uma entrevista, cujos detalhes e 
circunstâncias da mesma constarão nesse convite.

Para o esclarecimento de dúvidas, por favor envie um e-mail para: recrutamento@agoraporto.pt


