Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE202006/0385
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Organismo Universidade de Évora
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau
Divisão de Comunicação conforme previsto no artigo 4.º do Regulamento dos
Área de Actuação: Serviços da Reitoria, publicado pelo Despacho n.º 1030/2019 (2.ª série), de 29
de janeiro
Remuneração: 2621,68
Sumplemento Mensal: 195.37 EUR
Desenvolve a sua ação no âmbito da promoção da Imagem da Universidade, ao
nível institucional, bem como na sua relação com a sociedade, competindo-lhe
designadamente:
a) Preparar e projetar a imagem da Universidade, de acordo com diretivas
superiormente definidas;
b) Conceber uma estratégia e plano de divulgação da imagem da Universidade;
c) Promover a difusão interna e externa da informação, coordenando a
contribuição das várias Unidades Orgânicas e Serviços;
d) Apoiar publicações e edição de obras de cariz institucional;
e) Apoiar, promover e organizar a participação da Universidade em eventos,
nomeadamente em congressos, seminários, exposições e fóruns de âmbito
Conteúdo Funcional:
interno, nacional e internacional;
f) Apoiar os órgãos de governo da instituição em matéria de relações públicas,
atos sociais e protocolares;
g) Desenvolver e acompanhar as relações com outras instituições de ensino,
autarquias e organizações da região;
h) Acompanhar, recolher e tratar informação noticiosa com interesse para a
Universidade;
i) Garantir a elaboração do plano, relatório anual de atividades e QUAR do
gabinete em articulação com o da Universidade, submetê-los à aprovação
superior e assegurar a sua concretização;
j) Assegurar o expediente e arquivo da informação própria do gabinete.
Habilitação Literária: Mestrado
Descrição da Habilitação: Lic. em Comunicação Social e Mestrado na área da Comunicação;
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a) Licenciatura em Comunicação Social;
b) Mestrado na área da Comunicação;
c) Experiência na área das relações públicas institucionais, atos sociais e
protocolares;
d) Experiência na conceção de estratégias e planos de divulgação da imagem da
instituição;
Perfil: e) Experiência na organização e participação da Universidade em eventos,
nomeadamente em congressos, seminários, exposições e fóruns de âmbito
interno, nacional e internacional;
f) Experiência na chefia de equipas de trabalho e ou em funções dirigentes ou de
coordenação;
g) Competências: Capacidade de comunicação (oral e escrita), Negociação e
persuasão, Iniciativa e autonomia, Liderança de processos, Eficácia e eficiência,
Assertividade, Sigilo e confidencialidade, Ética, Criatividade, Tolerância à pressão
e contrariedades.
Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular e entrevista pública.
Presidente: Ausenda de Cáceres Balbino, Vice-Reitora da Universidade de Évora.
Vogais efetivos:
Patrícia Isabel Monteiro Salvado Bolotinha, Chefe de Divisão de Apoio
Administrativo e Financeiro Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, I. P., que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e
impedimentos;
Composição do Júri:

Ana Paixão Godinho, Chefe de Gabinete do Presidente do Conselho Geral.
Vogais suplentes:
Joaquim José dos Santos Lopes Godinho, Diretor dos Serviços de Informática da
Universidade de Évora;
Maria Cláudia Magalhães da Cruz Bárbara Marques, Chefe de Divisão do Instituto
de Investigação e Formação Avançada.

Locais de Trabalho

Local Trabalho

Nº
Postos

Morada

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

Universidade de
Évora

1

Largo dos Colegiais, n.º 2

Évora

7004516 ÉVORA

Évora

Évora

Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Requisitos de Nacionalidade: Sim
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação
Aviso nº 9041/2020 (2ªsérie), de 15 de junho e jornal de expansão nacional
Social:

Apresentação de Candidaturas

Local: Divisão Recursos Humanos - Largo Sra da Natividade, 7002-554 Évora
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Formalização da Candidatura: Os candidatos deverão formalizar as suas candidaturas, até ao termo do prazo fixado para o
efeito, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Júri, enviado por correio registado
para Universidade de Évora, Apartado 94, 7002-554 Évora ou entregue pessoalmente na
Divisão de Recursos Humanos sita no Largo da Sra. da Natividade, 7000-810 Évora,
acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia dos certificados de formação profissional;
c) Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado;
d) Declaração passada e autenticada pelo serviço a que se encontrem vinculados, da qual
conste a existência e natureza do vínculo à função pública, a categoria detida, o tempo de
serviço na categoria, na carreira e na função pública e breve descrição das principais funções
ou cargos exercidos;
e) Outros elementos facultativos, que considere pertinentes, para apreciação do mérito dos
candidatos.
Contacto: 266760969

Data de Publicação 2020-06-15
Data Limite: 2020-06-30
Observações Gerais:

Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:
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