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   DATA: 15.05.2019 

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL M/F – GESTÃO DE CONTEÚDOS – 

PARCIALFINANCE PORTUGAL 

 

Refª do Anúncio: GIP/maio2019/ 0070 

 

DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: Sempre a recrutar. 

 

O Grupo Parcialfinance é o único grupo português da europa francófona a atuar na área 

da mediação imobiliária, banca e seguros. Dedica-se à gestão de património de não 

residentes, na sua grande maioria emigrantes portugueses na Suíça, no Luxemburgo, 

em França e na Bélgica. Simultaneamente, dedica também a sua atividade a cidadãos 

estrangeiros que queiram investir e/ou residir em Portugal, dispondo de soluções de 

investimento e de acompanhamento em Portugal. 

Encontram-se em fase de grande expansão através do desenvolvimento de várias 

marcas próprias pelo mundo e estão à procura de quem queira crescer junto com o 

Grupo Parcialfinance. 

Porque a mudança e o avanço digital assim o exigem, procuramos uma pessoa criativa, 

responsável e com boa capacidade de comunicação, com o seguinte perfil. 

 

 
GESTÃO DE CONTEÚDOS (M/F) 

 
 

PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

 Boa capacidade de relacionamento interpessoal e habilidade para comunicar as 
suas ideias; 

 Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipa; 
 Interesse pela área digital (tecnologia, marketing, design); 
 Com ambição e que aprecie um bom desafio; 
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 Valorizamos experiência com material fotográfico; 
 Residente em Fátima ou arredores; 
 Domínio das Ferramentas Adobe, nomeadamente: 
 Adobe Indesign; 
 Adobe Illustrator; 
 Adobe Photoshop; 
 Adobe Premiere Pro (valorizamos); 

 

FUNÇÕES: 

 Desenvolver criativa e estrategicamente a presença online dos nossos produtos; 

 Gerir Redes Sociais, Newsletters e gerar conteúdos para Website; 

 Desenvolver material estacionário e de comunicação interna e externa (flyers, 
cartões de visita, catálogos de produto, embalagens, brindes, design de viaturas, 
stands de eventos, catálogos de empreendimentos, etc). 

 Se reúnes estas características e gostavas de fazer parte de uma equipa 
ambiciosa, dinâmica e multinacional, envia-nos o teu currículo (acompanhado de 
portfólio online) e vem trabalhar no Groupe ParcialFinance. 

 

OFERECEM: 

 Possibilidade de integração e de carreira em empresa multinacional e 

muito dinâmica. 

 

LOCAL: Fátima. 

 

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.   

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

 

DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: Sempre a recrutar. 


