Técnico audiovisual
O Instituto Gulbenkian de Ciência está a recrutar um Técnico Audiovisual para apoiar o Centro
Colaborativo Gulbenkian (https://gulbenkian.pt/ciencia/gulbenkian-collaborative-centre/) na
transmissão, gravação e edição de eventos presenciais e online e para produzir e publicar vídeos,
animações e podcasts para a promoção de atividades organizadas ou sediadas no Centro.
Requisitos:
Pretende-se contratar um profissional altamente motivado e proactivo e que pretenda trabalhar
em ambiente internacional e colaborativo. Procura-se candidatos que tenham:
a. Formação técnica relevante para o trabalho (formação profissional como Técnico
Audiovisual ou similar, com experiência sólida em captura, edição e pós-produção de
vídeo e som);
b. Muito bons conhecimentos de português e inglês falado e escrito;
c. Experiência no apoio a eventos online e presenciais;
d. Experiência na produção e pós-produção de vídeos promocionais e de formato curto,
animações curtas e podcasts.
Todos os candidatos (contribuintes fiscais em Portugal) terão de fazer prova do cumprimento das
obrigações perante a Autoridade Tributária e Segurança Social, como requisito de contratação,
sob pena de exclusão do processo de recrutamento.
Será dada preferência a candidatos com:
• Boa capacidade de trabalho quer de forma independente, quer como parte de uma equipa;
• Boa capacidade de comunicação, empenhamento e atitude colaborativa;
• Capacidade de solução de problemas e atenção aos detalhes.
Plano de trabalhos:
O candidato selecionado integrará o Centro Colaborativo Gulbenkian e desenvolverá as suas
atividades com as equipas de Eventos Científicos e Comunicação Institucional. As atividades sob
sua responsabilidade incluem:
• Fornecer suporte para transmissão, gravação e edição de seminários científicos;
• Filmar, dirigir, produzir e publicar vídeos institucionais e entrevistas;
• Fornecer suporte audiovisual a reuniões, conferências e cursos on-line e presenciais;
• Criar e editar animações curtas;
• Produzir e pós-produzir tutoriais em vídeo sobre experiências científicas em estreita
colaboração com cientistas;
• Produzir e publicar vídeos promocionais;
• Gravar e editar podcasts;
•Fornecer consultoria técnica e colaboração para a aquisição de hardware e software
necessários para a melhoria da qualidade das gravações e transmissões.

Será oferecido:
• Contrato de trabalho a termo certo, de duração de 12 meses, podendo eventualmente ser
renovável por igual período, ao abrigo do Código do trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de
fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 93/2019, de 4 de setembro, e
demais legislação complementar;
• Salário entre 900 e 1200 euros ilíquidos por mês, dependendo da experiência do candidato;
• Benefícios adicionais, incluindo seguro de saúde.
Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido no Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), Oeiras, Portugal. O IGC
(https://gulbenkian.pt/ciencia/) faz parte da Fundação Calouste Gulbenkian, uma instituição que
promove a inovação nas artes, educação e ciência. O IGC é um instituto científico reconhecido
internacionalmente, dedicado à investigação biológica e biomédica, à formação avançada e à
transformação da sociedade através da ciência, de forma a "solucionar os desafios de amanhã". O
IGC procura partilhar com a sociedade os seus valores: a excelência científica, originalidade,
comunicação aberta, tolerância e independência colaborativa. A estratégia do IGC também inclui
investimento em excelentes estruturas de apoio à ciência, desenvolvimento e participação em
redes e atividades nacionais e internacionais, bem como atividades de divulgação e promoção da
ciência nos países de baixo ou médio rendimento (mais informações em
https://gulbenkian.pt/ciencia/homepage/igc/facts-and-figures/). O IGC caracteriza-se por ter um
ambiente vibrante, composto por aproximadamente 400 pessoas, dos quais 300 são cientistas de
mais de 44 nacionalidades.
Processo de candidatura:
Os candidatos interessados devem enviar um único documento PDF contendo a) Carta de
Motivação (máximo de 1 página, b) Curriculum Vitae detalhado e c) contatos de duas referências
para collaborative@igc.gulbenkian.pt. Devem também enviar um vídeo curto (no máximo de 3
minutos) produzido pelo candidato. Os vídeos podem ser usados para os candidatos se
apresentarem ou podem ser representativos do trabalho que produziram.
Após uma pré-análise do Curriculum Vitae, vídeo, carta de motivação e recomendações, os
candidatos selecionados serão contactados para uma entrevista. A vaga permanecerá aberta até
que seja encontrado candidato que preencha os requisitos.
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 isento de quaisquer
deveres devido à sua ascendência, idade, sexo, preferência sexual, estado civil, condições
familiares e econômicas, educação, origem ou condições sociais, patrimônio genético, capacidade
de trabalho reduzida, incapacidade, doença crônica, nacionalidade, origem ou características
étnicas, território de origem, idioma, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical.

Política de Privacidade:
A Fundação Calouste Gulbenkian é a Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais nos termos
do Regulamento (EU) 2016/679 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados).
Os dados pessoais tratados no âmbito deste concurso de recrutamento destinam-se à instrução
do mesmo, e serão tratados pela Fundação Calouste Gulbenkian com a finalidade de verificação
do preenchimento, por parte dos candidatos, dos pressupostos fixados na legislação aplicável para
a sua contratação. A oposição ao tratamento dos dados por parte dos candidatos inviabilizará a
admissão da candidatura e, por conseguinte, a análise e avaliação da mesma.
Os dados pessoais do titular, se tal for indispensável para o cumprimento das obrigações da
Fundação Calouste Gulbenkian, poderão ser transmitidos a terceiros, a saber, às entidades
Financiadoras identificadas no presente Edital.
Os dados serão conservados por um período de cinco anos, em conformidade com a exigência
prevista no artigo 32.º, n.º 1 do Código do Trabalho.
O titular dos dados tem o direito de se opor à recolha e tratamento, de verificar, corrigir, eliminar
e de limitar a utilização dos dados recolhidos. O exercício destes direitos é excecionado quando os
seus dados pessoais são utilizados para salvaguarda do interesse público, nomeadamente em
casos de deteção e prevenção de crimes, ou quando os mesmos estão sujeitos a sigilo profissional.
O titular dos dados tem direito de acesso e portabilidade dos dados.
O exercício dos direitos acima referidos deverá ser realizado por escrito e dirigido ao Comité de
Privacidade da Fundação Calouste Gulbenkian, através do email privacidade@gulbenkian.pt ou,
em alternativa, através do endereço postal Avenida de Berna 45-A, 1067-001 Lisboa.
O candidato goza ainda do direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção
de Dados ou a outra autoridade de controlo competente nos termos da lei, caso entenda que os
seus dados não estão a ser tratados em conformidade com a legislação europeia e/ou nacional
aplicável.
Notas finais:
O presente concurso destina-se, exclusivamente, ao preenchimento da vaga indicada, podendo
ser feito cessar até à homologação da lista de ordenação final dos candidatos e caduca com a
respetiva ocupação do posto de trabalho em oferta.
O presente concurso e o contrato celebrado na sequência do mesmo apenas produzirão efeitos
caso se verifiquem as condições de financiamento previstas pelo acordo celebrado com a Câmara
Municipal de Oeiras, sendo a interrupção ou suspensão do financiamento fundamento para a
cessação do contrato.
O presente concurso pode ser anulado quando ficar deserto, quando ocorrer qualquer caso de
força maior, ou quando razões de ordem orçamental, supervenientes à abertura do concurso, o
determinem.

