CANDIDATURA ABERTA PARA O DEPARTAMENTO
DE COMUNICAÇÃO NO EXPLORATÓRIO

O Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra é um espaço de promoção
da cultura científica, tendo vindo a desenvolver uma aposta forte na imagem
e comunicação institucional, de projetos, atividades e eventos.

Neste sentido, e visando o reforço da equipa dedicada à comunicação, o
Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra informa que se encontram
abertas candidaturas para colaboradores interessados em concorrer ao
Departamento de Comunicação do Exploratório - Centro Ciência Viva de
Coimbra, na área de Design.

As principais funções a desempenhar serão a elaboração de conteúdos
gráficos/artísticos (ilustração, animação, multimédia, modelação 3D, design
de produto, design de exposições) relacionados com as atividades
desenvolvidas pelo Exploratório, bem como a concepção e desenvolvimento
de materiais de divulgação e comunicação (cartazes, flyers, folhetos,
publicações, web) e de outros materiais gráficos de apoio a atividades e
projetos do Exploratório. Será valorizada experiência na coordenação de
equipas.

As candidaturas encontram-se abertas entre 6 de agosto e 7 de setembro
de 2019 e as manifestações de interesse deverão ser enviadas
exclusivamente por email para geral@exploratorio.pt acompanhadas de
currículo, portefólio e carta de motivação onde constem as razões pelas quais
pretendem vir a integrar a equipa do Exploratório. No decorrer do processo
de seleção, poderá ser solicitada aos candidatos a realização de uma
entrevista presencial.

Os requisitos para integrar o processo de seleção são os seguintes:

1º. Formação superior e experiência na área de Design ou afins;
2º. Domínio de softwares como Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe

InDesign, Coreldraw;
3º. Conhecimentos na área de fotografia e vídeo/multimédia;
4º. Conhecimentos de informática e de gestão de conteúdos online;
5º. Interesse e motivação para o desenvolvimento de conteúdos gráficos de
divulgação de ciência e promoção da cultura científica;
6º. Disponibilidade para iniciar em setembro 2019;
7º. Disponibilidade para trabalhar noutros dias e horários para além do
normal funcionamento do centro.

Quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser solicitados por email.

