Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202012/0131
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Cultura
Orgão / Serviço: Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: A detida pelo candidato.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Promoção da componente museográfica do património fílmico e audiovisual;
Organização de programas educativos de iniciação à imagem em movimento, de
formação de novos públicos em especial infantis e juvenis; Promoção de visitas
Caracterização do Posto de Trabalho: de estudo à Cinemateca Júnior, no âmbito do desenvolvimento das relações da
instituição com as escolas; Realização de exposições interativas e ateliers de
cinema e pré-cinema e sessões de cinema; Acompanhamento de projetos
europeus na área de educação e cinema.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: Nomeação definitiva
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: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Lic. na área de história/pré-história do cinema ou outra - Descrição completa no
texto integral.
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Humanidades, Secretariado e Tradução

Humanidades

História / História da Arte

Humanidades, Secretariado e Tradução

Humanidades

Outros

Teatro, Cinema, Música, Dança, Educação Teatro e Cinema
Física e Desporto

Cinema

Ciências da Educação Formação de
Professores

Ciências de Educação

Ensino Básico

Ciências da Educação Formação de
Professores

Ciências de Educação

Outros

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº Postos

Cinemateca
1
Portuguesa Museu do Cinema,
I.P.

Morada

Localidade

Rua Barata Salgueiro,
n.º 39

Código Postal

Distrito

Concelho

1269059 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Requisitos específicos:
a) Habilitações: Licenciatura nas áreas de história e de pré-história do cinema ou
em áreas educativas direcionadas para crianças e jovens; admite-se licenciatura
noutra área desde que complementada por formação e/ou experiência
profissional relevante em funções similares às descritas para a função.
Requisitos preferenciais:
a) Capacidade de cooperação e de trabalho em equipa;
b) Domínio da língua inglesa;
c) Domínio, do ponto de vista do utilizador, de Microsoft Word e Excel.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: recursos.humanos@cinemateca.pt
Contacto: 213596200
Data Publicitação: 2020-12-04
Data Limite: 2020-12-21
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Site da CP-MC,I.P.:
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca/ProcedimentosConcursais.aspx
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Texto Publicado em Jornal Oficial: A Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, I.P. pretende recrutar, mediante
mobilidade interna na categoria, nos termos do disposto nos artigos 92.º a 100.º
da LGTFP, 1 (um) técnico superior para exercício de funções na Cinemateca
Júnior para o preenchimento de um posto de trabalho, cujas principais
responsabilidades são: Promoção da componente museográfica do património
fílmico e audiovisual; Organização de programas educativos de iniciação à
imagem em movimento, de formação de novos públicos em especial infantis e
juvenis; Promoção de visitas de estudo à Cinemateca Júnior, no âmbito do
desenvolvimento das relações da instituição com as escolas; Realização de
exposições interativas e ateliers de cinema e pré-cinema e sessões de cinema;
Acompanhamento de projetos europeus na área de educação e cinema. 1 —
Requisitos gerais de admissão: 1.1 — Ser titular de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado; 1.2 — Estar integrado na carreira de técnico
superior. 2 — Requisitos de admissão: 2.1 — Requisitos específicos: a)
Habilitações: Licenciatura nas áreas de história e de pré-história do cinema ou
em áreas educativas direcionadas para crianças e jovens; admite-se licenciatura
noutra área desde que complementada por formação e/ou experiência
profissional relevante em funções similares às descritas para a função. 2.1 —
Requisitos preferenciais: a) Capacidade de cooperação e de trabalho em equipa;
b) Domínio da língua inglesa; c) Domínio, do ponto de vista do utilizador, de
Microsoft Word e Excel. 3 — Local de trabalho: Cinemateca Júnior, sita no
Palácio Foz - Praça dos Restauradores, 1250-187 LISBOA. 4 — Prazo e forma de
apresentação das candidaturas: os interessados devem, no prazo de dez dias
úteis contados da publicação do presente aviso, enviar requerimento ao Diretor
da Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, I.P., com a menção expressa da
modalidade de relação jurídica de emprego detida, da carreira, da posição e nível
remuneratórios e respetivo montante. 5 — Documentos que acompanham a
candidatura: 5.1 — Curriculum profissional detalhado, datado e assinado; 5.2 —
Cópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias. 6 — Envio de
candidaturas: As candidaturas, identificadas com a menção «Recrutamento por
mobilidade interna – TS CJ», devem ser enviadas para:
recursos.humanos@cinemateca.pt.
Observações
Local de trabalho: Cinemateca Júnior, sita no Palácio Foz - Praça dos Restauradores, 1250-187 LISBOA.
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