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DATA: 25.09.2018 

 

ESTÁGIOS (CURRICULARES E PROFISSIONAIS) / JORNALISMO (M/F) – MEDIA 

LAB DIÁRIO DE NOTÍCIAS. 

 

Refª do Anúncio: GIP/Setembro 2018/0143. 

 

Brandmeaning – Empresa dedicada ao desenvolvimento e implementação de projetos 

educativos como os Centros de Educação para os Media (Media Lab Diário de Notícias em 

Lisboa, e Media Lab Jornal de Notícias no Porto). 

Este projeto de Educação para a Literacia Mediática e Inclusão Digital, distinguido nacional 

e internacionalmente, implementa workshops desde 2010, promove a análise crítica das 

mensagens dos Media, desenvolve hábitos de pesquisa e comunicação e capacita os jovens, 

e menos jovens, para a produção de conteúdos de Media na prática de uma cidadania plena 

e ativa. 

Através do desafio “Faz o teu jornal” os participantes criam o seu próprio jornal de 1 ou 4 

páginas com notícias do dia ou temáticas curriculares. Os participantes podem ainda gravar 

um noticiário em vídeo, ou em rádio. O público-alvo é a sociedade em geral, pois recebe 

crianças deste o pré-escolar (4 anos) até aos jovens Universitários, famílias e seniores. 

 
 

ESTÁGIOS CURRICULARES E PROFFISSIONAIS - JORNALISMO  (M/F) 
 

 
PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

 Jovens no 3º ano da licenciatura ou nível superior, preferencialmente das 

áreas de Ciências da Comunicação (Jornalismo, Audiovisual, Multimédia, 

Rádio), Educação, Ciência Politica ou Relações Internacionais, que de alguma 

forma mostrem apetência na área da educação, comunicação e de contacto 

com um público jovem e também sénior. 
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 É necessário que tenham aptidão, gosto e conhecimento pelas especificidades 

técnicas de cada meio (texto, imagem, vídeo, som, redes sociais e 

comunicação digital). 

 

FUNÇÕES: 

 Acompanhamento e monitorização dos trabalhos de media dos alunos em 

mesa; 

 Pesquisa de novos conteúdos e workshops, escrita de notícias, atualização das 

redes sociais e site do projeto, trabalhos em vários suportes multimédia, 

videocast, blogs, fotojornalismo e rádio; 

 Comunicação direta e divulgação do centro junto das escolas e instituições, ou 

outros públicos-alvo; 

 Apoio na formação dos participantes em auditório; 

 Acompanhamento em trabalhos pontuais no exterior; 

 Administração básica do Centro, entre outras. 

 

OFERECEM: 

 Estágios curriculares e profissionais de muito curta duração (3 meses), a 

iniciar em meados de Outubro 2018 a meados de Janeiro 2019; 

 Ajudas de custo: passe LX Navegante; subsídio de alimentação e seguro de 

acidentes pessoais. 

 Horário: Dias úteis das 9h – 13h00 e 14h00 às 18h00. 

 

LOCAL: Lisboa. 
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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: 1 de Outubro de 2018. 


