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Descrição da Posição 

Posição: Prestação de Serviços de Comunicação de Ciência e Apoio a Eventos Científicos 

Referência: UIDP/04310/2020 – Serviços de Comunicação de Ciência e Apoio a Eventos Científicos 

 

Resumo do anúncio:  

O ICJP – Instituto de Ciências Jurídico-Políticas abre concurso para a contratação de serviços de comunica-
ção de ciência e apoio a eventos científicos. As atividades a desempenhar serão integradas no plano de tra-
balhos do Centro de Investigação de Direito Público (CIDP) para 2021–2023 no âmbito do Financiamento 
Programático com a referência UIDP/004310/2020, financiado por fundos nacionais através da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT). 

 

Texto do anúncio 

 

1 — A direção do CIDP deliberou abrir concurso de seleção para serviços de comunicação de ciência e 
apoio a eventos científicos. As atividades a desempenhar serão integradas no plano de trabalhos do Centro 
de Investigação de Direito Público (CIDP) para 2021–2023 no âmbito do Financiamento Programático com a 
referência UIDP/04310/2020, financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tec-
nologia, I.P. (FCT). 

 

2 — O júri do concurso tem a seguinte composição:  

Presidente: Heloísa Oliveira 

Vogais: Tiago Fidalgo de Freitas, Ana Correia Moutinho 

Vogais Suplentes: Domingos Farinho, João Miranda 

 

3 — O local de trabalho situa-se no Centro de Investigação de Direito Público/Instituto de Ciências Jurídico-
Políticas, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa.  

 

4 — O contrato de prestação de serviços prevê um part-time de 80 horas/mês (estimativa de 20 horas/se-
mana) e terá uma remuneração mensal a atribuir de acordo com o perfil e experiência do profissional que 
vier a ser selecionado.  
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5 — Requisitos de candidatura:  

a) Grau académico: Licenciatura; 

b) Currículo profissional que revele um perfil adequado à atividade a desenvolver, preferencialmente com 

experiência prévia em instituições de investigação do ensino superior. As funções incluem o acompanha-

mento da gestão dos projetos de disseminação científica – nomeadamente a atividade editorial das Lisbon 

Public Law Editions, o apoio a eventos científicos e a gestão dos canais digitais de divulgação das atividades 

do centro de investigação, incluindo o website e a gestão das redes sociais; 

c) Excelente domínio da língua inglesa. 

 

6 — Formalização das candidaturas:  

6.1. As candidaturas são formalizadas mediante apresentação de carta de candidatura, onde conste a iden-
tificação deste aviso, nome completo, número e data do bilhete de identidade, do Cartão de Cidadão, ou 
número de identificação civil, número de identificação fiscal, data e localidade de nascimento, residência e 
endereço de contacto, incluindo endereço eletrónico e contacto telefónico. No requerimento de candida-
tura deverá o candidato indicar o seu consentimento para que as comunicações e notificações no âmbito 
deste procedimento possam ter lugar por correio eletrónico, para o endereço eletrónico indicado na candi-
datura.  

6.2. A candidatura é acompanhada dos documentos comprovativos das condições previstas no nº 5, nome-
adamente:  

a) Cópia/s de certificado/s ou diploma/s;  

b) Curriculum vitae detalhado, devendo ser assinalados as formações, atividades e experiências que o can-
didato considera mais relevantes e que permitam avaliar a respetiva relevância, atualidade e adequabili-
dade das competências ao cargo a desempenhar; 

c) Outros documentos que o candidato justifique serem pertinentes para a análise da sua candidatura. 

6.3. Os candidatos apresentam os seus requerimentos e documentos comprovativos, de preferência em 
suporte digital, em formato PDF, para o endereço de correio eletrónico cidp-icjp@fd.ulisboa.pt. 

Data-limite de candidatura: 15.03.2022. 
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