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Publicação
Data de criação 07/07/2022

Data limite de
candidatura

31/08/2022

Data da última
atualização

07/07/2022

Perfil pretendido
Tipo de oferta Estágio Profissional
Escolaridade Licenciatura

Função Comunicação

Descrição
Perfil pretendido Missão da função

Contribuir para promover a missão e as atribuições da ANI junto dos seus públicos
internos e externos.

Principais responsabilidades da função

1. Apoio/Participação na gestão e alimentação do site da ANI e de outros portais sobre
gestão da instituição;

2. Apoio/Participação na produção de conteúdos escritos e multimédia para divulgação
nos diferentes canais geridos pela ANI (site, newsletter, redes sociais);

3. Apoio na gestão dos diferentes canais geridos pela ANI (site, newsletter, redes
sociais);

4. Apoio/Participação no acompanhamento das atividades de comunicação organizadas
no âmbito do SIAC – Iniciativa de Transferência de Conhecimento;

5. Apoio/Participação no desenvolvimento criativo da marca e logótipos da organização,
bem como outros suportes de comunicação;

6. Apoio/Participação na articulação, com o responsável de Comunicação, na utilização
de novas tecnologias e adoção de tendências e formas de comunicação inovadoras, que
conduzam ao posicionamento e fortalecimento da imagem ambicionados para a marca;

7. Apoio na definição e monitorização da estratégia de comunicação externa e interna,
em alinhamento com a estratégia da Agência;

8. Apoio/Participação no planeamento, definição e gestão de eventos e ações
promocionais organizados pela Agência;

9. Colaboração na seleção, coordenação e acompanhamento de parceiros externos da
empresa, tais como agências de criatividade, agências de comunicação, agências de
meios, entre outros.

Requisitos da função

Habilitações Académicas

· Licenciatura em Ciências da Comunicação, Comunicação Multimédia ou similares;

Conhecimentos Base/Específicos

· Domínio das ferramentas Microsoft Office;

· Domínio da língua portuguesa ao nível falado e escrito;
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· Domínio da língua inglesa ao nível falado e escrito;

· Domínio de ferramentas de edição de imagem e de vídeo.

Competências

· Foco nos Resultados

· Criatividade e Inovação

· Flexibilidade e Adaptação à Mudança

· Trabalho de Equipa e Colaboração

· Orientação para o Detalhe

· Capacidade de Comunicação Interpessoal

· Capacidade Analítica

· Análise de Informação e Sentido Crítico

· Resiliência

Se considera possuir os requisitos apresentados, candidate-se em:

https://www.careers-page.com/agencianacionaldeinovacao/job/3W55888

As candidaturas com interesse serão, previsivelmente, contactadas no prazo de 4
semanas. As restantes serão eliminadas ao abrigo do Regulamento (UE) 2016/679, de
27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados).

A ANI defende o princípio da igualdade de oportunidades de emprego e as decisões de
recrutamento baseiam-se nas necessidades da organização, e não na etnia, cor,
estatuto de cidadão, nacionalidade, país de origem, ascendência, género, orientação
sexual, religião, credo, incapacidade física ou cognitiva, estado civil ou filiação política.

A ANI dispõe de um Plano para a Igualdade de Género, que prevê o cumprimento de
medidas que assegurem a Igualdade no acesso ao emprego. Para mais informações
consultar aqui o referido plano: ani_plano-para-a-igualdade-de-género_2021.pdf

Número de vagas 1
País Portugal

Distrito Porto
Condições oferecidas Estágio remunerado, sistema hibrido de trabalho, horário fléxivel

Contacto rh@ani.pt
Observações

Cursos
Sem cursos preferenciais.
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