Perfil do/a Assessor(a) de Imprensa
Funções
·

Coordenação da relação do TNSJ com os órgãos de Comunicação Social e preparação de
planos e estratégias de promoção da instituição e da sua atividade junto da imprensa;

·

Elaboração de press releases, media kits e relatórios de notoriedade nos media;

·

Organização de conferências e ensaios de imprensa;

·

Colaboração com outros departamentos da área de Comunicação na produção de
conteúdos textuais e multimédia e na organização de ações públicas;

·

Gestão de mailing list de Comunicação Social e monitorização do serviço de clipping.

Competências para a função
·

Excelente capacidade de escrita e de comunicação;

·

Capacidade de organização e de trabalho em equipa;

·

Conhecimento do contexto nacional de produção cultural, em especial na área das artes
performativas;

·

Competências de produção de conteúdos para canais digitais e de condução de
entrevistas;

·

Excelente capacidade de relacionamento interpessoal;

·

Flexibilidade horária;

·

Fluência em língua inglesa.

Habilitações académicas
Formação superior em Ciências da Comunicação, Jornalismo ou equivalente.
Experiência profissional
Experiência mínima de três anos em jornalismo, assessoria de imprensa ou assessoria de
comunicação.

Tipo de contrato
·

Contrato a termo resolutivo certo, por um ano, renovável por mais um ano.

·

Início previsto: maio de 2022.

Local
As funções serão desempenhadas nas instalações Teatro Nacional São João (Teatro São João,
Teatro Carlos Alberto e Mosteiro de São Bento da Vitória) ou em qualquer espaço em que o
TNSJ esteja a desenvolver a sua atividade ou a promover qualquer iniciativa.
Seleção de candidatos
A seleção será feita com base na análise da carta de apresentação e do Curriculum Vitae e,
numa segunda fase, de entrevista pessoal. A referida análise curricular tem caráter
eliminatório.
Prazo de Candidatura:
A candidatura é obrigatoriamente constituída, sob pena de exclusão, pelo envio do
Curriculum Vitae atualizado e carta de apresentação, até às 23h59 do dia 30 de abril de
2022.

Contacto: Envie-nos a sua candidatura para o endereço eletrónico: recrutamento@tnsj.pt

