Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201902/0161
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Cultura
Orgão / Serviço: Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Técnico
Categoria: Assistente Técnico
Grau de Complexidade: 2
Remuneração: a detida pelo candidato
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Exercício de funções na Cinemateca Júnior, cujas principais responsabilidades
são:
Atendimento ao público de serviço educativo, principalmente estabelecimentos
escolares, por telefone e por e-mail;
Prestação de informações relativas às atividades desenvolvidas pela Cinemateca
Júnior (sessões de cinema contextualizadas; oficinas e visitas guiadas à
exposição permanente de pré-cinema) e sobre a Instituição em geral, por forma
a estabelecer um elo de ligação adequado com o público;
Caracterização do Posto de Trabalho: Organização dos processos inerentes ao funcionamento da secretaria do serviço
(marcações das atividades educativas, preenchimento de calendários,
preenchimento de mapas com os dados do público proveniente da bilheteira,
arquivo de documentos, gestão de entrada e saída de materiais fílmicos);
Gestão de estacionário (material de economato e fotocópias);
Supervisão da área de manutenção logística (serviços de limpeza, ar
condicionado, cadeiras elevatórias, iluminação da sala de cinema e espaços de
exposição);
Gestão de merchandising.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Habilitação Literária: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Cinemateca
1
Portuguesa Museu do Cinema,
I.P.

Morada
Rua Barata Salgueiro,
n.º 39

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

1269059 LISBOA

Lisboa

Lisboa

1

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Formação e experiência no atendimento ao público de serviço educativo;
Experiência na prática de serviço educativo ligado à área do cinema e/ou da
imagem em geral;
Formação e experiência em procedimentos da administração pública;
Capacidade de cooperação e de trabalho em equipa;
Conhecimentos de informática nos domínios Word e Excel.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: isabel.arouca@cinemateca.pt
Contacto: 213596200
Data Publicitação: 2019-02-07
Data Limite: 2019-02-21
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:
Observações
O local de trabalho é no Palácio Foz - Praça dos Restauradores, em Lisboa, nas instalações do serviço da Cinemateca Júnior da
Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, IP
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