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Implicados
Descrição
A Fundación Repsol colabora, no projeto Implicados (Envolvidos), da Fundación ITER, uma
ação de voluntariado que pretende apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional de um
grupo de jovens em risco de exclusão social, dando diferentes workshops direcionados
para a melhoria das suas competências para levar a cabo uma entrevista de trabalho com
êxito, aumentando, assim, as suas possibilidades de encontrar emprego.
Objetivo
Com esta iniciativa pretende-se potencializar as atitudes e as aptidões dos jovens, com o
objetivo de que enfrentem, com maiores possibilidades de êxito, o acesso ao mercado de
trabalho.
Funções dos/as voluntários/as
Os/as voluntários/as dirigir-se-ão a um grupo de jovens diferente em cada sessão, dando
workshops relacionados com a simulação de processos de seleção: dinâmicas de grupo,
entrevistas pessoais e entrevistas telefónicas.
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Requisitos para participar
Para participar no projeto, os/as voluntários/as deverão ser funcionários/as ou reformados/as
da Repsol.
Compromissos dos/as voluntários/as
Os/as voluntários/as podem escolher participar em duas modalidades, colaborando
simultaneamente em ambas se assim o pretenderem:
A. Dinâmicas de grupo e entrevistas pessoais (deverão participar, no mínimo, em duas
sessões)
B. Entrevistas telefónicas (atribuir-se-á a cada voluntário um máximo de cinco jovens, os
quais deverá contactar por telefone em duas ocasiões ao longo de uma semana)
Local da atividade de voluntariado
Dependendo do momento no qual se realize o workshop, as sessões terão lugar em:
• Fundación ITER (Avenida Rey Juan Carlos I, n.º 84, 1.º andar, porta 5 - Leganés)
• Fundación Repsol (Calle Acanto, n.º 22, 10.º andar)
• Campus Repsol (Calle de Méndez Álvaro, n.º 44)
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Inscrições
Se quiser participar neste projeto, pode inscrever-se através do seguinte link:
https://www.voluntariado.fundacionrepsol.com/pt/programas/formacao-edesenvolvemento/implicados-envolvidos
O prazo de inscrição permanecerá aberto ao longo do ano, pelo que, se
pretender, pode registar-se e participar a qualquer momento.
A Fundación Repsol ou a Fundación ITER entrarão em contacto consigo, após a
sua inscrição, para selecionar o dia da sua participação na atividade, de acordo
com a sua disponibilidade e com as necessidades da entidade.
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