Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202104/0383
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Palmela
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: De acordo com a posição e nível remuneratório no organismo de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
No âmbito do Gabinete de Comunicação:
. Conceber a imagem e grafismo de publicações monográficas de caráter
informativo e/ou promocional da responsabilidade da câmara municipal,
garantindo a sua orientação editorial e produção em estreita articulação com as
unidades orgânicas promotoras das publicações;
. Conceber o grafismo de publicações periódicas informativas sobre a atividade
municipal, e/ou brochuras de natureza diversa de caráter
informativo/promocional impresso, digital ou audiovisual/multimédia;
. Conceber e produzir materiais promocionais relativos a ações promovidas pela
câmara municipal, mantendo um padrão de qualidade e grafismo uniformes;
. Conceber e difundir mensagens publicitárias sobre as atividades promovidas
Caracterização do Posto de Trabalho: pela autarquia;
. Desenvolver projetos de comunicação gráfica completos com dossier de
apresentação, assim como, peças de design gráfico, criando imagens, marcas e
logotipos de suporte a campanhas comunicacionais em todas as suas vertentes;
. Participar e garantir a edição de peças gráficas diversas para os conteúdos da
página da Internet, Intranet, redes sociais e outras plataformas digitais de
gestão municipal;
. Conceber Newsletters e outro tipo de informação digital;
. Conceber componente gráfica de vídeos e documentos multimédia;
. Apresentar propostas técnicas inovadoras no âmbito da imagem e grafismo;
. Recolher, analisar e sistematizar informação relevante para a elaboração de
relatórios de gestão/atividades e outros instrumentos de gestão.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: Nomeação definitiva
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
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Design Gráfico; Design Multimédia, Comunicação ou afim
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços

Ciências da Comunicação e Informação

Comunicação e Design
1

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Palmela

1

Largo do Município

Código Postal

Distrito

2954001 PALMELA Setúbal

Concelho
Palmela

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: drh@cm-palmela.pt
Contacto: 212336682
Data Publicitação: 2021-04-16
Data Limite: 2021-06-30
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
Admissão das/os candidatas/os, com comprovada experiência na área, está condicionada à realização de entrevista profissional de
seleção e avaliação curricular.
É necessário o preenchimento de Impresso próprio de candidatura, disponível através do sítio www.cm-palmela.pt (Balcão Único >
Formulários > Recursos Humanos > Candidatura a mobilidade na categoria).
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