RESPONSÁVEL DE COMUNICAÇÃO
Para integrar a equipa da Fundação Gonçalo da Silveira (FGS) procuramos:
RESPONSÁVEL DE COMUNICAÇÃO
(Técnico/a Superior de Comunicação ou experiência equivalente)

Quem somos
Pretendemos um mundo mais justo e humano, onde todos vivam dignamente em liberdade e
equidade, em harmonia e respeito pela natureza.
Somos a Fundação Gonçalo da Silveira, uma Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento (ONGD) convicta de que o mundo precisa de transformação e de equilíbrio.
Desenvolvemos projetos nas áreas da Cidadania Global, Desenvolvimento, Ecologia Integral e
Direito à Educação de Qualidade. Pontualmente, colaboramos também em iniciativas de
Emergência Humanitária através das nossas redes internacionais.
Fundada em 2004 pela Província Portuguesa da Companhia de Jesus (Jesuítas), a Fundação
Gonçalo da Silveira é reconhecida como Instituição de Utilidade Pública.
A nossa missão
Combater as desigualdades e as injustiças sociais através da construção de uma Cidadania Global
que promova o bem comum e que contribua para a mudança de situações geradoras de pobreza a
nível local e global.
Os nossos objetivos
• Responder de forma colaborativa e com sentido de urgência aos desafios que colocam em
causa o bem comum, a coesão social e a harmonia na relação entre o Homem e a Natureza
• Capacitar pessoas e comunidades para a compreensão das questões globais que levem à
mudança social
• Motivar pessoas e comunidades para o sentido de Cidadania Global criando oportunidades
para terem um papel mais ativo na sociedade
• Participar no diálogo e reflexão sobre as causas estruturais da pobreza a nível local e global

RESPONSÁVEL DE COMUNICAÇÃO
(Técnico/a Superior de Comunicação ou experiência equivalente)
Reportará e realizará funções em estreita articulação com a Direção Executiva e em ligação com a
equipa FGS, assumindo as seguintes responsabilidades:

Funções
- Planeamento e operacionalização de meios de divulgação da FGS e dos seus projetos;
- Gestão do website, newsletter digital e redes sociais da FGS;
- Recolha e tratamento de informação e imagens, produção de conteúdos;
- Conceção de materiais gráficos para online e offline e composição ou acompanhamento da sua
produção;
- Apoio na elaboração de planos e/ou atividades de comunicação dos vários projetos, em
articulação com a equipa de projetos;
- Assessoria de imprensa;
- Gestão da relação com doadores/as individuais e empresariais;
- Desenvolvimento e implementação de campanhas pontuais de angariação de fundos;
- Articulação com entidades parceiras, particulares e voluntários/as no âmbito das atividades de
Comunicação e de Angariação de Fundos;
- Participação em grupos e redes de trabalho dentro da atividade;
- Divulgação geral da FGS em diversos meios.

Perfil
- Formação adequada à função;
- Experiência em função similar no setor não lucrativo e/ou forte gosto pela área;
- Experiência ou aptidão para a área da angariação de fundos e gestão de doadores/as;
- Gosto por tarefas de relações públicas;
- Domínio da língua portuguesa falada e escrita;
- Facilidade com inglês;
- Domínio das ferramentas do Microsoft Office e/ou ferramentas open source (Open Office, Neo
Office ou similares);
- Conhecimentos ou facilidade de aprendizagem de software e ferramentas de comunicação, como
por exemplo: WordPress, MailChimp, redes sociais e edição de imagem;
- Competências de relacionamento interpessoal e gosto por trabalhar em equipa;
- Elevado sentido de responsabilidade e autonomia;
- Identificação com a Missão, Valores e Princípios da FGS.

Contrato:

- Tempo completo (35 horas semanais e sete horas diárias, flexíveis em função das necessidades) e
a prazo, pelo período de um ano renovável, em vigor após um período experimental de 3 meses.
- Salário com os descontos previstos por lei.
- Admissão imediata, após período de seleção.
Processo de Seleção:
Candidaturas devem ser enviadas até ao dia 10 de setembro de 2018, com a referência
RESPONSÁVEL DE COMUNICAÇÃO para geral@fgs.org.pt com Curriculum Vitae acompanhado de
Carta de Apresentação e Motivação e referências.
As entrevistas realizar-se-ão na semana de 10 a 14 de setembro, com o início das funções previsto
para 1 de outubro de 2018.
A FGS só irá contactar as pessoas que forem chamadas para entrevista.

