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A Fundação da Juventude, instituição privada sem fins lucrativos de interesse público, 
com 32 anos de existência tem sido a entidade de referência no panorama nacional de apoio à 
Juventude Portuguesa. Para cumprir a nossa missão desenvolvemos inúmeros projetos e 
atuamos desde as áreas da formação profissional à ciência e tecnologia, passando pelas artes e 
inovação, empreendedorismo, entre outras. Devido ao forte crescimento nos últimos anos a 
nível de novos projetos e parcerias internacionais, a Fundação da Juventude decidiu reforçar a 
sua equipa com novos elementos, que sejam dinâmicos, pró-ativos, motivados, e acima de tudo 
com o objetivo pessoal de apoiar os jovens Portugueses para que as gerações vindouras estejam 
cada vez mais preparadas para os desafios do futuro. Para mais informações sobre a Fundação 
da Juventude visitar o nosso website: https://www.fjuventude.pt  

 Desta feita, estamos à procura de um perfil para ocupar a função de Marketing e 
Comunicação em regime de estágio profissional na nossa sede no coração do Porto. Estamos 
assim à procura do seguinte perfil: 

• Mestrado em Marketing e ou Comunicação (obrigatório) 
• Elegível para estágio profissional (obrigatório) 
• Conhecimentos da língua Inglesa (preferencialmente com certificado) 
• Bons conhecimentos de ferramentas informáticas, MS, Email Marketing, Gestão redes 

sociais, Programas edição imagem e vídeo 

 

A nível de funções e responsabilidades: 

• Capacidade de trabalhar em equipa 
• Capacidade de produção de trabalho em coordenação ou autonomamente 
• Conhecimentos de ferramentas de edição vetorial e de vídeo, e criação de conteúdos 

em formato vídeo ou imagem 
• Capacidade de elaboração de planos de comunicação e de marketing de projetos 
• Capacidade de criação de conteúdos para redes sociais e gestão das mesmas 
• Capacidade de criação e gestão de press releases junto dos meios de comunicação 

 

Se cumprires os seguintes requisitos e tiveres interesse em juntares-te a uma equipa dinâmica 
e motivada, convidamos-te a enviares o teu currículo e uma carta/vídeo (preferencial) de 
motivação para o email: pnunes@fjuventude.pt . Qualquer esclarecimento adicional podes 
contactar-nos através do número 223393530.  

 

Vaga aberta até: 10 de Outubro de 2021 

 


