
CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO de Técnico Especialista

Cargo/posição/bolsa:
Referência: AE2020-0165 ( CPES-Geral - CPES )

INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência

Cargo/posição/bolsa: Técnico Especialista

Localidade: Porto

Área científica: Genérica: COMMUNICATION SCIENCES

Específica: Science Communication

Resumo do anúncio:
O INESC TEC abre concurso para a contratação de 1 Técnico Especialista na área de Ciências da Comunicação, comunicação,

jornalismo, assessoria de imprensa, multimédia.

Orientador Científico: Ricardo Jorge Bessa

Duração do contrato: de 2020-10-14 a 2021-10-14

Local de trabalho: INESC TEC, Porto, Portugal

Texto do anúncio:
Área de trabalho: Ciências da Comunicação, comunicação, jornalismo, assessoria de imprensa, multimédia

Descrição do Trabalho: Planeamento e produção de conteúdos para comunicação de resultados de I&D em diferentes canais de

comunicação, nomeadamente website, newsletter, redes sociais, brochuras, entre outros, em português e inglês. Produção de relatórios de

medição de impactos das atividades de comunicação, de apresentações instituições na área de energia, apoio na apresentação de relatórios,

etc. Apoio à organização de eventos internos e externos (ex: conferências, workshops, feiras, exposições, etc.) ligados à área de energia e

outras do INESC TEC.

Objetivos: Definição de plano de comunicação e disseminação de resultados de I&D para projeto europeu na área de energia e respetiva

execução das estratégias planeadas. Produção de conteúdos institucionais ligados à área de Ciência e Tecnologia para diversos canais de

comunicação, incluindo newsletter e redes sociais. Organização de eventos externos (conferências, workshops, feiras, etc.) e encontros

estratégicos com stakeholders.

W

Habilitações académicas: Licenciatura e/ou Mestrado em Ciências da Comunicação, Marketing ou similar.

Requisitos mínimos: Experiência em comunicação, produção de conteúdos e organização de eventos. Excelente capacidade de

comunicação oral e escrita em inglês. Administração de conteúdos em Wordpress e Mailchimp.

Conhecimentos em marketing digital para a gestão das redes sociais e website e medição de impactos.

Fatores de preferência: Conhecimento das ferramentas da Adobe, nomeadamente Photoshop, Illustrator, InDesign e Première.

Conhecimento em criação de websites em Wordpress. Personalidade proativa, espírito de iniciativa e de

equipa e capacidade criativa. Apetência pela área de C&T.
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Entidade Financiadora:

Tipo de Contrato: Termo Certo

A contratação será regida pelo estipulado na legislação em vigor relativa a contratos individuais de trabalho a termo certo, bem como pelas

normas internas do INESC TEC.

W

Critérios de avaliação: A seleção dos candidatos basear-se-á nos seguintes critérios, por ordem decrescente de ponderação:

a) Curriculum relevante para a área de abertura do concurso

b) Experiência anterior comprovada.

Júri de Seleção: Presidente do Júri: Prof. Ricardo Jorge Bessa ;

Vogal: Prof. David Emanuel Rua ;

Vogal: Prof. André Guimarães Madureira ;

Notificação dos

resultados:

Os resultados do processo de seleção serão divulgados aos interessados por correio eletrónico.

Período de candidatura: De 2020-09-15 a 2020-10-02

Submissão candidaturas: Preenchimento de formulário eletrónico em www.inesctec.pt na secção SEJA NOSSO COLABORADOR

http://www.inesctec.pt
https://www.inesctec.pt/pt/junte-se-a-nos#opportunities

