Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202105/0191
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Orgão / Serviço: Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: A detida na origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Pretende-se técnico(a) superior para integrar a Equipa Técnica Operativa, a
exercer na sede, para:
a) Elaborar propostas de estratégia de comunicação externa, definindo públicos
alvo, meios e conteúdos a promover, e submetê-las a aprovação;
b) Assegurar a gestão e colocação de conteúdos nos diversos canais de
comunicação, nomeadamente no sítio da Internet e redes sociais;
c) Assegurar de forma atempada e adequada resposta às solicitações e/ou
sugestões escritas apresentadas pelos cidadãos, serviços ou outros agentes da
sociedade civil em articulação com as Unidades Orgânicas da CNPDPCJ;
d) Propor e organizar eventos relevantes nas áreas de intervenção da CNPDPCJ;
e) Apoiar a elaboração de material gráfico e produção de conteúdos nas áreas
de intervenção da CNPDPCJ;
f) Assegurar a pertinente e adequada articulação com os meios de comunicação
social, em estreita ligação com a Tutela;
Caracterização do Posto de Trabalho: g) Promover atividades de team-building;
h) Utilizar as soluções e recursos disponíveis no campo da Edição para eleger as
melhores opções do ponto de vista comunicacional, técnico e financeiro;
i) Empregar os princípios e as normas que regem a organização e execução dos
diversos tipos de publicações, em todas as fases do processo editorial;
j) Assegurar, em articulação com os autores, a harmonia entre o conteúdo e a
forma tendo em conta o público-alvo;
k) Cooperar com os diversos núcleos da CNPDPCJ na criação de produtos
editoriais, em suporte papel e formato eletrónico;
l) Colaborar estreitamente com ilustradores, designers e paginadores durante
todo o processo criativo;
m) Manter uma comunicação constante com as empresas gráficas, no decorrer
dos processos de impressão e acabamento da publicação;
n) Elaborar os pedidos e avaliar as propostas das empresas gráficas, em termos
de orçamento.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Habilitação Literária: Licenciatura
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Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Estudos Artísticos
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Arquitectura, Artes Plásticas e Design

Artes Plásticas

Estudos Artísticos

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Comissão Nacional 1
de Promoção dos
Direitos e Proteção
das Crianças e
Jovens

Morada

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

Praça de Londres, n.º
2, 2.º andar

Lisboa

1049056 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: CNPDPCJ, Praça de Londres, n.º 2 Piso 2 - 1049-056 Lisboa
Contacto: cnpdpcj.presidencia@cnpdpcj.pt
Data Publicitação: 2021-05-07
Data Limite: 2021-05-12
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
Remeter currículo com requerimento e indicar o número da oferta
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