
 
 

 

 

 

Técnico audiovisual 

 

O Instituto Gulbenkian de Ciência está a recrutar um Técnico Audiovisual em fase inicial ou média 
da carreira para apoiar o Centro Colaborativo Gulbenkian 
(https://gulbenkian.pt/ciencia/gulbenkian-collaborative-centre/) na transmissão, gravação e 
edição de eventos presenciais e online e para produzir e publicar vídeos, animações e podcasts 
para a promoção de atividades organizadas ou sediadas no Centro. Esta contratação está inserida 
no projeto promovido pela Câmara Municipal de Oeiras em conjunto com o Instituto Gulbenkian 
de Ciência (IGC) no Eixo Ciência e Internacionalização – Centro Colaborativo Internacional. 
 
Requisitos: 
Pretende-se contratar um profissional altamente motivado, proactivo e com atitude orientada a 
prestação de serviços e que deseje iniciar ou continuar sua carreira em ambiente internacional e 
altamente colaborativo. Procura-se candidatos que tenham: 
 

a. Formação técnica relevante para o trabalho (formação profissional como Técnico 
Audiovisual ou similar, com experiência sólida em captura, edição e pós-produção de 
vídeo e som); 

b. Muito bons conhecimentos de português e inglês falado e escrito; 
c. Experiência no apoio a eventos online e presenciais; 
d.  Experiência na produção e pós-produção de vídeos promocionais e de formato curto, 

animações curtas e podcasts. 
 
Será dada preferência a candidatos com: 

• Boa capacidade de trabalho quer de forma independente, quer como parte de uma equipa; 
• Boa capacidade de comunicação, empenhamento e atitude colaborativa; 
• Capacidade de solução de problemas e atenção aos detalhes. 

 
Plano de trabalhos: 
O candidato selecionado integrará o Centro Colaborativo Gulbenkian e coordenará as suas 
atividades com as equipas de Eventos Científicos e Comunicação Institucional. As atividades sob 
sua responsabilidade incluem: 

• Fornecer suporte para transmissão, gravação e edição de seminários científicos; 
• Filmar, dirigir, produzir e publicar vídeos institucionais e entrevistas; 
• Fornecer suporte audiovisual a reuniões, conferências e cursos on-line e presenciais; 
• Criar e editar animações curtas; 
• Produzir e pós-produzir tutoriais em vídeo sobre experiências científicas em estreita 

colaboração com cientistas; 
• Produzir e publicar vídeos promocionais; 
• Gravar e editar podcasts; 
•Fornecer consultoria técnica e colaboração para a aquisição de hardware e software 

necessários para a melhoria da qualidade das gravações e transmissões. 
 



 
 

 

 

Será oferecido: 
• Contrato inicial de 12 meses com início a partir de 1 de Setembro de 2020, com possibilidade 

de extensão até 31/12/2021. 
• Salário competitivo; 
• Benefícios adicionais, incluindo seguro de saúde; 
• Ótima atmosfera de trabalho. 

 
 
Local de trabalho: 
O trabalho será desenvolvido no Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), Oeiras, Portugal. O IGC 
(https://gulbenkian.pt/ciencia/) faz parte da Fundação Calouste Gulbenkian, uma instituição que 
promove a inovação nas artes, educação e ciência. O IGC é um instituto científico reconhecido 
internacionalmente, dedicado à investigação biológica e biomédica, à formação avançada e à 
transformação da sociedade através da ciência, de forma a "solucionar os desafios de amanhã". O 
IGC procura partilhar com a sociedade os seus valores: a excelência científica, originalidade, 
comunicação aberta, tolerância e independência colaborativa. A estratégia do IGC também inclui 
investimento em excelentes estruturas de apoio à ciência, desenvolvimento e participação em 
redes e atividades nacionais e internacionais, bem como atividades de divulgação e promoção da 
ciência nos países de baixo ou médio rendimento (mais informações em 
https://gulbenkian.pt/ciencia/homepage/igc/facts-and-figures/). O IGC caracteriza-se por ter um 
ambiente vibrante, composto por aproximadamente 400 pessoas, dos quais 300 são cientistas de 
mais de 44 nacionalidades. 
 
Processo de candidatura: 
Os candidatos interessados devem enviar um único documento PDF contendo a) Carta de 
Motivação (máximo de 1 página, b) Curriculum Vitae detalhado e c) contatos de duas referências 
para lvalente@igc.gulbenkian.pt. Devem também enviar um vídeo curto (no máximo de 3 
minutos) produzido pelo candidato. Os vídeos podem ser usados para os candidatos se 
apresentarem ou podem ser representativos do trabalho que produziram. 
A data limite para envio da candidatura é 28 de Julho de 2020. 
Após uma pré-análise do Curriculum Vitae, vídeo, carta de motivação e recomendações, os 
candidatos selecionados serão contatados para uma entrevista. As entrevistas serão realizadas 
por videoconferência entre 30 de Julho e 7 de Agosto de 2020.  
 
Política de não discriminação e igualdade de acesso: 
O Instituto Gulbenkian de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian promove ativamente uma 
política de não discriminação e igualdade de acesso, pelo que nenhum candidato pode ser 
privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de quaisquer direitos, ou isento de quaisquer 
deveres devido à sua ascendência, idade, sexo, preferência sexual, estado civil, condições 
familiares e econômicas, educação, origem ou condições sociais, patrimônio genético, capacidade 
de trabalho reduzida, incapacidade, doença crônica, nacionalidade, origem ou características 
étnicas, território de origem, idioma, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 
 


