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TÉCNICO/A DE COMUNICAÇÃO (M/F) 

  
 
O CPR pretende recrutar um/a Técnico/a de Comunicação para colaborar no projeto “Resilient 
and united” (Grant Agreement number: 811506 —ISFP-2017-AG-CSEP), de acordo com o perfil 

e requisitos abaixo especificados. 

 
 

Funções a desempenhar: 

 Desenhar e implementar os planos e as campanhas de comunicação dirigidas aos 

principais públicos do CPR. 

 Gerir e operacionalizar a comunicação de todas as atividades desenvolvidas pelo CPR. 

 Monitorizar a envolvente de forma a encontrar oportunidades de comunicação. 

 Assegurar a coerência gráfica e de estilo em toda a comunicação do CPR.  

 Gerir a relação com possíveis prestadores de serviços de comunicação (design, produção 

gráfica, etc). 

 Desenvolver, gerir e monitorizar os instrumentos de comunicação digital (social media, 

site, newsletter) e de comunicação analógica (suportes impressos) da organização. 
 Colaborar no planeamento editorial e assegurar a execução de diferentes publicações, 

folhetos, newsletters, etc, em estreita ligação com a Direção do CPR - responsáveis pela 

definição da linha editorial; 
 Monitorizar a imprensa nacional (Media tracking); 

 Produzir conteúdos audiovisuais. 

 

 
Perfil pretendido:   

 Formação superior na área da Comunicação; 

 Experiência profissional superior a 1 ano na área da Comunicação, de preferência no 

terceiro sector; 

 Domínio de técnicas de planeamento, operacionalização e monitorização de 

comunicação; 
 Excelente capacidade de comunicação escrita e verbal; 

 Bons conhecimentos de Inglês falado e escrito; 

 Elevado sentido de responsabilidade, capacidade de organização e autonomia; 

 Capacidade de trabalho em equipa, num ambiente multicultural; 

 Carta de condução (requisito preferencial); 

 Disponibilidade para iniciar funções a 21 de outubro de 2019 (requisito obrigatório). 

 

 
Condições contratuais: 

 Contrato de trabalho a termo certo (de 21/10/2019 a 30/06/2020); 

 Full-time (35 horas semanais); 

 Local de Trabalho: Loures (Bobadela) e Lisboa. 

 

Data Limite para candidatura: 11 de outubro de 2019. 
 

Processo de candidatura: Os(as) candidatos(as) interessados deverão enviar o currículo e 
uma carta de apresentação para o correio eletrónico recrutamento@cpr.pt, mencionando no 

assunto « Técnico de Comunicação (M/F)». 
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