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 DATA: 25.09.2018 

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL (IEFP)- COMUNICAÇÃO E IMAGEM, MARKETING 

E CAPTAÇÃO DE FUNDOS (M/F) – CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

 

Refª do Anúncio: GIP / Setembro 2018 / 0144 

 

 

A Cruz Vermelha Portuguesa, é uma instituição humanitária de utilidade pública 

destinada a defender a paz, garantir o respeito pela dignidade da pessoa humana, 

menorizar os efeitos da guerra e a promover a vida e a saúde. 

 

A Cruz Vermelha portuguesa está a recrutar para a sua Unidade de Comunicação e 

Imagem, Marketing e Captação de Fundos da Cruz Vermelha Portuguesa um(a) 

estagiário(a) com o seguinte perfil. 

 

 

COMUNICAÇÃO E IMAGEM, MARKETING E CAPTAÇÃO DE FUNDOS (M/F) 
 
 
 

PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

 Formação superior em Ciências da Comunicação, Comunicação 

Empresarial, Marketing e Publicidade, entre outros similares 

(licenciatura ou mestrado); 

 Forte capacidade de comunicação escrita e oral (excelente domínio do 

português como língua de trabalho e fluência na língua inglesa); 

 Agilidade na utilização das TI; 

 Forte orientação para objectivos; 

 Autonomia, rigor, organização, planeamento, dinamismo e proactividade; 
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 Visão estratégica. 

 Elegibilidade para um estágio no âmbito do IEFP – Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. 

 

PRINCIPAIS OBJECTIVOS: 

Comunicar de forma organizada, clara e objectiva com a rede CVP e a comunidade 

(público em geral, imprensa, membros, utentes, empresas, escolas, instituições 

públicas, governo…), por forma a: 

 Informar, dando a conhecer a missão, princípios fundamentais, objectivos, 

actividades, gestão de recursos da CVP; 

 Formar, desenvolvendo nos cidadãos uma maior sensibilidade face aos 

problemas humanitários e um maior sentido de solidariedade e 

responsabilidade social; 

 Persuadir, procurando que os cidadãos confiem e apoiem mais e melhor 

a CVP; 

Garantir a presença da CVP na comunidade e incrementar a captação de recursos para 

criar uma instituição mais sustentável, independente e eficaz. 

 

PRINCIPAIS ÁREAS DE TRABALHO: 

 Eventos institucionais e de angariação de fundos; 

 Comunicação interna e externa; 

 Relações públicas; 

 Ligação aos meios de comunicação social; 

 Nome e imagem CVP; 

 Venda de serviços CVP; 

 Donativos; 

 Membros beneficiários, beneméritos e amigos CVP; 

 Colaboração empresarial; 

 Responsabilidade social empresarial. 
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OFERECEM: 

 Estágio com a duração de 9 meses no âmbito do IEFP; 

 Bolsa de estágio que oscila entre 707,69€ (licenciatura) e 729,13 

(mestrado) + subsídio de alimentação no valor de €4,50/dia. 

 

LOCAL: Sede Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, sita em Lisboa. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 Os interessados deverão enviar e-mail para gip@autonoma.pt, indicando no 

assunto, a referência do anúncio, nome completo e número de aluno, anexando 

o curriculum vitae detalhado (preferencialmente modelo europeu) com 

fotografia tipo passe.   

 Só serão consideradas as candidaturas de alunos e ex-alunos da UAL. 

 

DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: 15 de Outubro de 2018. 


