
Serve o presente para comunicar a Oferta de Emprego para a função de Técnico Marketing e
Comunicação, aberta a todos os interessados que preencham as condições requeridas abaixo.

Formação Superior em Marketing, Comunicação, Publicidade ou Relações Públicas;
Experiência mínima de 3 ano em funções similares;
Experiência comprovada em processos de consolidação e reforço de marcas em estratégias 
multicanal;
Experiência comprovada em gestão de redes sociais e ferramentas de e-mail marketing;
Experiência em gestão de eventos e de fornecedores
Gosto e apetência pela área comercial;
Orientação para resultados;
Facilidade de comunicação e argumentação;
Experiência prévia em vendas, preferencialmente na área dos media;
Dinamismo e versatilidade.
Domínio dos programas Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign
Conhecimentos em CSS; (preferencial);

Elaborar estudos de mercado e implementar Planos de Marketing;
Criação de flyers, newsletter da marca, catálogos, páginas de publicidade para comunicação 
social;
Implementar a estratégia e objetivos de comunicação definidos anualmente;
Planear e elaborar campanhas de comunicação e marketing multicanal;
Gerir e/ou criar suportes de comunicação, incluindo newsletters, brochuras, apresentações, 
vídeos e outros materiais;
Gerir os canais de Comunicação Institucionais, nomeadamente todos os recursos online (Portal, 
plataformas de emailing e redes sociais, entre outros);
Criação de conteúdos escritos para os diferentes canais de comunicação da Instituição;
Organizar e gerir eventos;
Criar e implementar ações de promoção da Instituição;
Análise e report de resultados e desempenhos

Currículo profissional detalhado, datado e assinado; 
Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
Fotocópias dos documentos comprovativos das ações de formação profissional frequentadas e 
relacionadas com o conteúdo do posto de trabalho, sob pena de não serem valorizadas;
Outros elementos comprovativos de qualificação e experiência profissional que o candidato 
entenda deverem ser apreciados

Perfil:

Descritivo de funções:

A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes documentos (com 
indicação expressa no assunto da referência do procedimento): 

Por favor enviar o seu CV para recrutamento@parquestejo.pt


