
 

 

Institutional Communication Unit  

Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras, Portugal 
 
 
O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) procura um Content Producer, para reforçar a 

sua equipa da Comunicação Institucional.  

 

Procuramos alguém altamente motivado para a criação e desenvolvimento de conteúdos 
que nos ajude a levar o conhecimento científico a mais pessoas, a dinamizar o website e a 
reforçar a presença digital. 
 
 
RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS: 

• Definição de agenda de conteúdos para diferentes públicos alvo, em articulação 
com a coordenação da unidade e alinhado com a estratégia de comunicação; 

• Identificação de temas relevantes para o reforço da marca e presença da 
ciência nos canais digitais; 

• Produção de conteúdos, incluindo pesquisa, escrita e publicação; 
• Estruturação/definição de arquitetura de informação do website e publicação de 

conteúdos; 
• Análise de dados e de performance e elaboração de relatórios de resultados; 
• Produzir relatórios de avaliação e monitorização relativos às atividades de 

comunicação da unidade numa periodicidade mensal, trimestral ou por projetos; 
• Interação com diferentes unidades e laboratórios para levantamento de 

informação e necessidades. 
 

REPORTE HIERÁRQUICO: 

• Institutional Communication Head, Ana Morais. 

PERFIL QUE PROCURAMOS: 
• Mestrado na área de ciências da vida complementado por diploma em 

comunicação/marketing ou áreas afins; 
• Experiência de 2 a 3 anos em comunicação de ciência;  
• Domínio da língua inglesa: capacidade de compreender e falar em contexto 

profissional bem como capacidade de redigir textos para publicações/relatórios 
e fazer apresentações orais; 

• Domínio de ferramentas do Office (PowerPoint, Excel, Word); 
• Boa capacidade de escrita criativa;  
• Aprender e partilhar conhecimento; formar para garantir a transferência de 

conhecimento; 
• Demonstrar flexibilidade: abertura para novas ideias e situações.  
• Criatividade, espírito de equipa, boa capacidade de relacionamento 

interpessoal, e vontade de fazer acontecer. 
 
VALORIZAMOS: 

• Valorizada experiência em copy writing; 



 

 

• Conhecimento de WordPress; 
• Domínio de conceitos de SEO, Keywords e conhecimentos de Google Analytics; 
• Conhecimento de ferramentas como Adobe Photoshop ou similares; 
• Boa capacidade de gestão de diferentes projetos em simultâneo com prazos de 

entrega diferentes. 
 
OFERECEMOS: 

• Salário competitivo dependendo do nível de especialização do candidato 
• Perspetivas de desenvolvimento de carreira 
• Atmosfera de trabalho dinâmica 

 

PROCESSO DE CANDIDATURA: 

Os candidatos interessados devem enviar para o email anamorais@igc.gulbenkian.pt um 

ficheiro em PDF com Carta de Motivação (máximo de 1 página e escrita em inglês), 

Curriculum Vitae detalhado. Escolher um dos três artigos científicos* elencados e escrever 

uma história sobre ele para o website (máximo de 1 página, em inglês). Enviar todos os 

documentos por email com o assunto “IGCCommunication_nome do candidato”. 

 

O prazo para a apresentação de candidaturas é até dia 11 de junho 2021.  

 

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO: 

Após uma pré-análise do Curriculum Vitae e carta de motivação, os candidatos selecionados 

serão contactados para uma entrevista. 

 

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 estar isento de 

quaisquer deveres com base na antiguidade, idade, sexo, preferência sexual, estado civil, 

condições familiares e econômicas, educação, origem ou condições sociais, herança 

genética, capacidade reduzida de trabalho, deficiência, doença crônica, nacionalidade, 

origem étnica ou racial, território de origem, idioma, religião, convicções políticas ou 

ideológicas e filiação sindical.  

 

*Selecione uns dos papers para escrever a história:  

1 - Low mutational load and high mutation rate variation in gut commensal bacteria- 

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000617  

2 - Targeted reprogramming of H3K27me3 resets epigenetic memory in plant paternal 

chromatin-https://www.nature.com/articles/s41556-020-0515-y  

3 - Democratising deep learning for microscopy with ZeroCostDL4Mic 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22518-0 

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000617
https://www.nature.com/articles/s41556-020-0515-y
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22518-0

