O INE pretende recrutar em regime de prestação de serviços
1 ENTREVISTADOR (M/F)
Para recolha de informação no âmbito do Índice de Preços no Consumidor (IPC)

Ilha Terceira
O Índice de Preços no Consumidor é um indicador mensal que permite medir a inflação do país, acompanhando a
variação dos preços de um “cabaz” de bens e de serviços representativo das despesas das famílias portuguesas. Os
preços recolhidos por todo o país incluem uma grande variedade de produtos de grande consumo como alimentação,
bebidas e tabaco; vestuário e calçado; habitação, água, gás e outros combustíveis; acessórios para o lar,
equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação; saúde; transportes, comunicações; lazer, recreação e
cultura; restauração e hotelaria.
A recolha de preços é efetuada diretamente nos estabelecimentos por entrevistadores do INE, devidamente
credenciados para o efeito. São responsáveis por recolher essa informação em papel e efetuar o seu registo em
suporte informático.
Perfil do Entrevistador:
• Habilitações mínimas ao nível do 12º Ano (preferencialmente);
• Idade igual ou superior a 18 anos;
• Disponibilidade média de 4 a 5 horas diárias;
• Possuir competências ao nível da microinformática e da utilização de tecnologias de informação;
• Revelar notória capacidade para estabelecer contactos interpessoais, ser cordial, agradável, metódico e
rigoroso;
• Residir na ilha Terceira;
• Dispor de transporte próprio (preferencialmente).
Requisitos para contratação:
O(a) Entrevistador(a) selecionado(a) será contratado(a) em regime de prestação de serviços (“recibo verde”),
implicando no momento da contratação:
•

Estar inscrito na Segurança Social como Trabalhador Independente ou estar isento dessa inscrição;

•

Estar inscrito nas Finanças como trabalhador independente;

•

Não possuir dívidas às Finanças e/ou Segurança Social; Não ser aposentado da Caixa Geral de
Aposentações ou do Regime Geral da Segurança Social.

Prazo e forma de apresentação das candidaturas:
As(os)

candidatas(os)

deverão

enviar

a

respetiva

candidatura,

acompanhada

de

CV

atualizado

para

entrevistadores@ine.pt referindo no assunto “IPC_Terceira”, até 31 de agosto de 2016. As candidaturas
rececionadas serão pré-selecionadas, sendo convocadas(os) para provas de seleção, as(os) candidatas(os) que
melhor se enquadrem no perfil definido.

