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CIRCULAR Nº 0008/2022  Lisboa, 12 de janeiro de 2022 

DISTRIBUIÇÃO: ATs e Clubes 

ASSUNTO:  Oferta de emprego | Departamento de Comunicação e Inovação 

 

Exmos. Senhores 

 

 

A Federação de Ginástica de Portugal encontra-se a recrutar novos colaboradores para 

integrar o Departamento de Comunicação e Inovação, a tempo inteiro e com 

disponibilidade imediata. Pela presente se divulga a oferta de emprego em referência: 

 

Técnico de Comunicação e Inovação 

 

Funções 

Operacionalizar o plano de comunicação e inovação. 

Apoiar na organização de eventos. 

Trabalhar com os respetivos homólogos dos organismos internacionais. 

Planear, produzir e controlar campanhas e conteúdos. 

Gerir os canais online. 

Criar imagens e ilustrações para online e outros meios. 

Planear e executar ações segmentadas por público-alvo. 

Relacionar-se com os diferentes agentes gímnicos procurando novas abordagens. 

Gerir os contatos com os órgãos de comunicação social. 

 

Perfil 

Licenciatura na área do Marketing/ Relações Publicas/ Comunicação ou similar. 

Capacidade de relacionamento interpessoal e trabalho em equipa. 

Capacidade de gerir várias tarefas em simultâneo. 

Proatividade e espírito de iniciativa. 

Pessoa criativa, organizada, dinâmica, com vontade de aprender. 

Excelente capacidade de comunicação e escrita. 

Capacidade para estabelecer com facilidade empatia com diversos interlocutores. 
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Obrigatório 

Disponibilidade para viajar em território nacional e com horários flexíveis. 

Domínio da Língua Inglesa. 

Carta de condução de ligeiros. 

Preferencial 

Conhecimento de aplicações de design gráfico e edição de imagens/vídeos. 

 

Condições 

Vencimento base de acordo com experiência demonstrada. 

Integração em equipa dinâmica num ambiente em crescimento.  

Acompanhamento contínuo. 

 

Candidatura 

1ª Fase – Os interessados deverão enviar para federacao@ginastica.org CV e carta de 

motivação até ao dia 23 de Janeiro de 2022. 

2ª Fase – Os pré-selecionados serão contactados até ao dia 26 de Janeiro de 2022 para 

marcação de reunião presencial ou online. 

3ª Fase – O candidato final será contactado até ao dia 30 de Janeiro de 2022 para iniciar 

a sua carreira na Federação de Ginástica de Portugal a partir de 1 de Fevereiro de 2022 

 

Nota:  

Será dada especial atenção a eventuais candidaturas de filiados na FGP. 

 

Sem outro assunto de momento, com os melhores cumprimentos 

Atentamente 

 

A Diretora Executiva 

 

(Teresa Loureiro) 
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