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Data de Publicação

07/08/2018

Local

Lisboa

Prazo para submissão de candidaturas

29/08/2017

Função:
Técnico de Análise/Comunicação
Duração e detalhes da posição:
Data de início: durante o mês de setembro de 2018
Duração: tempo incerto (mínimo 3 meses)
Regime: full-time

TESE
A TESE – Associação para o Desenvolvimento é uma organização sem fins-lucrativos que tem
como missão criar e implementar respostas inovadoras que melhor promovem o desenvolvimento
social, a igualdade de oportunidades e a qualidade de vida, criando parcerias com os setores
público, privado e organizações da sociedade civil.
Com operação em Portugal e em países em desenvolvimento - nomeadamente Angola, GuinéBissau, Moçambique e S. Tomé e Príncipe - atua através das metodologias de projeto de
intervenção no terreno, consultoria e investigação.
A TESE pretende contratar um(a) técnico(a) de comunicação para integrar temporariamente a
equipa, programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) com os requisitos
abaixo definidos.

FatorC – DLBC Urbano
O FatorC é um programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), em
Alcabideche e São Domingos de Rana, onde a TESE foi nomeada pelos 45 parceiros envolvidos
como entidade gestora. O programa visa contribuir para o aumento do número de empregados e o
número de jovens com percursos educativos e formativos completos, como forma de quebrar a
reprodução do ciclo da pobreza.
Com base na macro estratégia de desenvolvimento local definida até 2020 pelo conjunto dos 45
parceiros que constituem o Grupo de Ação Local (GAL), pretende-se avançar com a
disponibilização de fundos para projetos de intervenção no território.
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Perfil requerido
Qualificações e experiência profissional
‒ Formação superior, preferencialmente em marketing e comunicação
‒ Experiência profissional em funções que tenham permitido desenvolver as competências procuradas
(mínimo 2 ano)
‒ Experiência em gestão de conteúdos nomeadamente em sites e redes sociais

Competências pessoais e sociais transversais
‒ Gerador(a) de ideias criativas, com capacidade crítica e orientado para soluções e resultados
‒ Facilidade de trabalhar em equipa e profissionalismo
‒ Elevada proatividade, autonomia e dinamismo
‒ Boas competências na criação e gestão de parceiras
‒ Boa capacidade de comunicação oral e escrita
‒ Competências básicas em programas de design
‒ Domínio de utilização das redes sociais

Principais Responsabilidades
‒ Criar e gerir conteúdos de comunicação para o site e redes sociais
‒ Preparar e divulgar press releases
‒ Enviar mass email e dar seguimento a contactos a parceiros/beneficiários
‒ Fazer a ponte com a designer e gráficas caso venha a ser necessário
‒ Pesquisar e analisar informação relevante para a caracterização do FatorC (ex.: análise do Diagnóstico
Social de Cascais) e caracterização dos stakeholders
‒ Benchmark internacional de DLBC’s
‒ Explorar eventos relacionados com DLBC’s e áreas de intervenção do FatorC
‒ Explorar oportunidades de financiamento para empresas privadas
‒ Procurar fornecedores para formações aos promotores das candidaturas ao SI2E aprovadas e criar
parcerias com instituições relevantes
‒ Apoiar na criação do formato e na organização de eventos em Novembro e/ou Dezembro (ex: Fórum
Comunitário)

Outras Informações sobre o Processo de Recrutamento
Envio de candidaturas, com CV, para Joana Mendonça através do endereço t.lourenco@tese.org.pt
é 29 de agosto de 2018.
Prevê-se realizar entrevistas no âmbito dos presentes TdR entre os dias 10 e 14 de setembro de
2018.
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