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OFERTA DE ESTÁGIO 

Área Comunicação/Imagem 

 
A Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), pretende recrutar para a função de Técnico/a  de 

Design e Multimédia (m/f). 

 
Local   Aveiro - Casa do Estudante-Atleta (Delegação FADU)  

Entrada Imediata 

Tipo   Full-Time 

Duração 12 meses 

 
Descrição principal da função 

• Apoio ao desenvolvimento de estratégias de ação promocional e comunicacional junto do público-

alvo; 

• Contribuir para a divulgação, promoção e valorização da FADU, do desporto universitário e dos seus 
parceiros. 

 
Responsabilidades, tarefas e objetivos 

• Criação de conteúdos para os canais de comunicação da FADU (site e redes sociais); 

• Planificação e gestão da marca FADU e a dos seus parceiros nos eventos desportivos; 

• Colaboração na operacionalização criativa de campanhas e eventos, ações promocionais, incluindo 
ações estratégicas estabelecidas com os seus parceiros e patrocinadores; 

• Planificação e edição de materiais promocionais, de comunicação e divulgação. 

 

Perfil do/a candidato/a 

Qualificações e experiência 

• Formação Superior (grau de licenciatura ou superior) preferencialmente numa das seguintes 

áreas: Design e Multimédia, marketing e comunicação; 

• Valoriza-se experiência nas áreas de comunicação e imagem. 

 
Outros conhecimentos e competências técnico-sociais 

• Conhecimento elevado em programas de software padrão (Adobe); 

• Conhecimento de técnicas de edição e captação de fotografia e vídeo; 

• Experiência comprovada obrigatoriamente por currículo e portefólio; 

• Capacidade de criar e sugerir novos conteúdos para redes sociais; 

• Domínio da língua portuguesa e do novo acordo ortográfico e da língua inglesa; 

• Capacidade de aprendizagem e evolução técnica em contexto de trabalho; 

• Rigor, organização, metódico/a e proficiente na execução das tarefas, valorizando ainda a 
proatividade;
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• Capacidade de trabalhar em equipa/ambientes multidisciplinares e intergeracional; 

• Flexibilidade para deslocações e horários e capacidade de organização em ambientes com 

prazos apertados; 

• Disponibilidade para deslocações e estadas nacionais e internacionais; 

• Interesse e gosto pelo Desporto; 

• Carta de condução – categoria B (informação exigida). 

 

Condições 

Remuneração 

• Vencimento Bruto: Bolsa de Estágio Ativar.PT do IEFP de 1,8 vezes (864,77€) o valor 
correspondente ao IAS (480,43€ IAS 2023: Portaria n.º 298/2022 de 16 dezembro) para o estagiário 
com qualificação de nível 6 do QNQ (Licenciatura) ou 2,1 vezes o valor correspondente ao IAS 
(1.008,90€) para o estagiário com qualificação de nível 7 do QNQ (Mestrado); 

• Acresce subsídio de refeição praticado para a generalidade dos trabalhadores 8,32€/dia em cartão de 
refeição. 

 
Local e horário de trabalho 

• Aveiro - Casa do Estudante-Atleta (Delegação FADU); 

• 40 horas semanais (horário a definir). 

 

Vínculo 

• Estágio Ativar.PT do IEFP, vigente para o período de 12 meses; 

• Disponibilidade imediata. 

 

Candidatura 

Etapas 

1ª etapa: Pré-seleção dos candidatos, após análise da candidatura e curricular submetida. 

2ª etapa: Entrevista com os candidatos selecionados e seleção de acordo com a análise da 

documentação submetida e com base na entrevista realizada. 

 
Candidatura 

Preencher formulário de candidatura no portal FADU – portalfadu.pt (recrutamento) e anexar a seguinte 

documentação, obrigatória: 

• Foto 

• CV atualizado 

 

Prazo de candidatura 

Até 31 de março de 2023 

 

Contactos 

Email – rh@fadu.pt 
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