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 DATA: 07.12.2018 

 
EMPREGO – COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE REDES SOCIAIS (M/F) – DEVIR 

CAPA 

Refª do Anúncio: GIP/dezembro 2018/0195 
 
 

DEVIR CAPA, Centro de Artes Performativas do Algarve, uma estrutura transdisciplinar 

sediada no centro do Faro, cuja actividade nuclear é o Programa de Residências de Criação. 

Paralelamente este Centro desenvolve um conjunto de actividades complementares ao 

Programa de Residências de Criação, direccionadas para a criação/formação de públicos. 

 

Procura colaborador(a) COMUNICAÇÃO E GESTÃO REDES SOCIAIS para integrar equipa da 

DeVIR/CAPa com o seguinte perfil: 

  

 

COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE REDES SOCIAIS (M/F) 
 

 
PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

 Experiência consolidada em comunicação na área das artes performativas, 

preferencialmente em funções similares;  

 Polivalência e sentido de prioridades;  

 Capacidade de organização, trabalho em equipa e facilidade de 

relacionamento interpessoal;  

 Disponibilidade para trabalhar em horários diferenciados;  

 Domínio na utilização de ferramentas informáticas (Windows, ambientes 

redes sociais);  

 Excelente domínio de Português e Inglês, oral e escrito;  

 Carta de condução (categoria B); 

 Disponibilidade para entrada em funções de imediato. 
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FUNÇÃO: 

 Planeamento, organização e implementação da estratégia de comunicação da 

5ª edição do festival “encontros do DeVIR” (espectáculos, exposições, 

seminários) *; 

 Elaboração e implementação de planos promocionais e de divulgação, 

nomeadamente estabelecimento de parcerias e apoios à divulgação do 

festival; 

 Assessoria de Imprensa;  

 Gestão e publicação de conteúdos nas redes sociais da DeVIR (Facebook, 

instagram) no âmbito do festival. 

* a desempenhar em colaboração com a restante equipa da DeVIR/CAPa 

 

OFERECEM: 

 Contrato de prestação de serviços durante o período de pré-produção e 

produção do festival (6 meses);  

 Valor a combinar em função da experiência do candidato. 

 

LOCAL: Faro. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 Os interessados deverão enviar e-mail para gip@autonoma.pt, indicando no assunto, 

a referência do anúncio, nome completo e número de aluno, anexando o curriculum 

vitae detalhado (preferencialmente modelo europeu) com fotografia tipo passe.   

 Os interessados deverão enviar um breve texto de apresentação/motivação a explicar 

sucintamente porque querem trabalhar com a DeVIR/CAPa e qual sua experiência 

profissional, de acordo com o perfil requerido.  

 Só serão consideradas as candidaturas de alunos e ex-alunos da UAL. 

 Entrevistas a partir de 10 de dezembro (apenas os candidatos seleccionados serão 
contactados para entrevista). A entrada em funções será de imediato.  

 
 
DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: 9 de dezembro de 2018. 


