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FICHA DE PROJETO 

VOLUNTÁRIOS CASCAIS JOVEM – EDIÇÃO DESCONFINAMENTO 

CENTROS DE VACINAÇÃO 

 

1. TAREFAS E FUNÇÕES 

 Medir temperatura do utente, confirmar se o utente tem o cartão do 

cidadão ou outro documento de identificação à entrada 

 Gerir nº de utentes na zona de check-in 

 Realizar triagem de acompanhantes na entrada 

 Entregar questionário e caneta ao utente para preenchimento  

 Encaminhar utente até à entrada da fila de espera e explicar processo 

 Sentar os utentes que chegam do check-in 

 Pedir aos utentes para se dirigirem para a célula de vacinação 

 Ajudar os utentes que se dirigem às células de vacinação 

 Ajudar o utente a preencher o questionário de COVID-19 

 Ajudar no encaminhamento do utente desde a zona da fila de espera 

até à cadeira à entrada da respetiva célula de vacinação 

 Ajudar o utente a preparar os documentos a entregar ao enfermeiro 

quando entrar na célula de vacinação 

 Ajudar no encaminhamento dos utentes para a zona de repouso após 

saírem de uma célula de vacinação 

 Confirmar hora de vacinação no cartão de vacinação para controlo das 

filas 

 Informar utente da cadeira onde se deve sentar e aguardar 30 minutos 

 Controlo dos 30 minutos de repouso  

 Ajudar no encaminhamento do utente para a cadeira onde se deve 

sentar durante o tempo de repouso 

 Chamar o enfermeiro caso um utente indique que se está a sentir mal 

 Acompanhar utentes que se encontrem cadeiras de rodas  

 Confirmar hora a que o utente foi vacinado no cartão de vacinação para 

permitir a saída do mesmo 

 Abastecer o carro com materiais clínicos e com as doses das vacinas 
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2. CALENDARIZAÇÃO 

 

O Programa decorre diariamente, entre as 8h e as 19h. O dia divide-se em 

dois períodos. 

 

Turnos: 

 1º Turno – 1 de abril a 30 de abril;   

 2º Turno – 1 de maio a 31 de maio; 

 3º Turno – 1 de junho a 30 de junho. 

 

Períodos:  

 1º Período – das 8h às 13h30; 

 2º Período – das 13h30 às 19h. 

 

Em caso de desistência o jovem deve comunicar esse facto à Jovem Cascais 

através do email voluntárioscj@cm-cascais.pt 

 

3. APOIO À DESLOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 

Os voluntários usufruem de uma bolsa de 12,50€ por dia (5 horas e 30 

minutos) para apoio à deslocação e alimentação. 

Os Team Assistants serão responsáveis pelo grupo e pela organização das 

tarefas diárias usufruirão de uma bolsa de 15€ por dia (5 horas e 30 minutos). 

 

4. PERÍODO DE DESCANSO SEMANAL 

O jovem Voluntário terá direito a no mínimo 1 dia de descanso semanal. 

 

NOTA: A leitura desta ficha de projeto não invalida a leitura do Modo de 

Funcionamento dos Voluntários Jovem Cascais – Edição de 

Desconfinamento. 
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