
Criação de bolsa de recursos de Design Gráfico

Convite à apresentação de propostas para a constituição de bolsa de prestadores de

serviços de design gráfico para o Partido LIVRE.

O Partido LIVRE procura designers gráficos para integrar bolsa de prestação de serviços

tendo em vista o apoio à equipa de comunicação e produção de conteúdos multimédia

(imagem, vídeo, entre outros), e participação na implementação da estratégia de

comunicação do partido para as eleições autárquicas.

Serviços a prestar:

- Apoio ao planeamento de comunicação

- Apoio à conceção dos conteúdos (vídeo/imagem/multimédia) do Partido

- Criação e edição de conteúdos (flyers, newsletters, vídeos, imagens, fotografias,

banners, webdesign, etc.)

Requisitos:

- Formação relevante para as funções a desempenhar

- Confiança política

- Capacidade de trabalhar em equipa

- Capacidade de comunicação e de organização comprovadas

- Experiência na conceção e criação de conteúdos de comunicação

- Conhecimentos em programas de edição e criação de conteúdos multimédia

- Experiência de trabalho de comunicação na área política (preferencial)

- Formação em área de design gráfico ou multimédia (preferencial)

- Experiência em webdesign (preferencial)

Número de vagas na bolsa: a definir

Valor da prestação de serviço: Valor a acordar em sede de contrato de prestação de

serviços.

Seleção: Os/as candidatos/as que reúnam os requisitos mínimos serão convidados a

integrar a bolsa. Os critérios de avaliação incluirão a apreciação do CV e Portfólio do/a

candidato/a e avaliação da experiência anterior adequada aos requisitos. Poderá ser

solicitada uma entrevista. A seleção ficará a cargo do Grupo de Contacto do LIVRE.



Reserva: O Partido reserva o direito de não constituir a bolsa caso considere que não

foram reunidos os requisitos mínimos. A inclusão na bolsa não significa a contratação de

serviços.

Forma de publicitação/notificação dos resultados:

Publicitação através de lista ordenada no Site do Partido LIVRE.

Prazo e forma de apresentação das propostas:

O período de receção de propostas encontra-se abertas no período de 8 de junho de

2021 a 15 de junho de 2021 (às 23:59). As propostas devem ser enviadas para o e-mail

indicado abaixo onde deve constar, obrigatoriamente, a carta de candidatura

acompanhada do Curriculum Vitae, Portfólio e de outros documentos comprovativos

considerados relevantes.

Email: grupo.contacto@partidolivre.pt

mailto:grupo.contacto@partidolivre.pt

