EDITAL
ESTÁGIOS INTERNOS NO INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
De acordo com o Regulamento em anexo ao Despacho IPP/P-002/2014, de 9 de janeiro (Regulamento de
Estágios Internos a realizar no IPP), torna-se público que se encontram abertas as candidaturas para estágios
internos para diplomados do P.PORTO, nos anos letivos de 2018/2019 e 2019/2020, a realizar no Gabinete de
Comunicação e Divulgação Institucional dos Serviços Comuns, respeitando as seguintes condições:
Área de estágio: Audiovisuais
N.º de estágios: 2
Duração do estágio: 11 meses
Período de estágio: 1 de janeiro 2021 a 31 de dezembro de 2021 (Interrupção do estágio entre 1 e 31 de agosto)
Requisitos de admissão: Licenciatura em Tecnologias da Comunicação Audiovisual ou Mestrado em
Comunicação Audiovisual. Orientador: Rui Pinheiro Programa de trabalho:
•
•
•
•

•
•

Apoio ao desenvolvimento do Projeto P.PORTO TV;
Recolha de Vídeo/Áudio e Fotografia em todas as Unidades Orgânicas do P.PORTO;
Produção de vídeos Institucional do P.PORTO (PT e EN);
Produção de vídeos promocionais sobre Grupos de Investigação, Escolas do P.PORTO, Cursos,
Gabinetes, Eventos entre
outros;
Dinamização da página oficial do instituto e Redes Sociais com conteúdos videográficos; •
Apoio
na gestão do portfólio videográfico do P.PORTO;
Colaboração regular no funcionamento do Gabinete.

Prazo de candidatura: de 9 a 27 de novembro de 2020.
Montante da bolsa mensal: EUR 724,04 acrescido de subsídio de alimentação por cada dia de estágio, no valor
de EUR 4,77.
Local de trabalho: Serviços Comuns do P.PORTO, Centro de Comunicação, imagem e Cultura Normas de
seleção do candidato/a: Entrevista e apresentação de CV.
Critérios de seleção:
•
•
•
•
•

Capacidade técnica;
Capacidade de inter-relacionamento;
Disponibilidade de horário;
Grau de autonomia;
Avaliação curricular.

Júri: Dr. Rui Pinheiro, Prof. Luís Ribeiro e Prof.ª Maria João Cortesão. Suplentes: Dr. Cristiano Santos e Prof.
José Quinta Ferreira
Apresentação das
candidaturas: as
candidaturas
devem ser
submetidas
exclusivamente através do
link https://portal.ipp.pt/concursos/sc/pessoal/ (opção bolseiro)
mediante requerimento dirigido ao Presidente do P.PORTO, curriculum vitae detalhado datado, acompanhado de
curriculum vitae e documento comprovativo da conclusão da Licenciatura em Tecnologias da Comunicação
Audiovisual ou Mestrado em Comunicação Audiovisual.
Politécnico do Porto, 6 de novembro de 2020

O Presidente do Júri

