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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA RECRUTAMENTO 

1 TÉCNICO(A) CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO 

 

MUNDO A SORRIR  

A MUNDO A SORRIR é uma organização não-governamental fundada em 2005, no Porto, para 

trabalhar nas áreas da Saúde, Saúde Oral e Estilos de Vida Saudável em Portugal e nos Países de 

Língua Oficial Portuguesa (PALOP): Cabo-Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.  

 

MISSÃO  

A promoção da Saúde e Saúde Oral como um direito universal.  

 

VISÃO  

Melhorar o acesso e a condição de saúde oral e saúde geral em Portugal e nos Países Africanos de 

expressão portuguesa tendo em vista a inclusão social e a cooperação e apoio ao desenvolvimento. 

 

POSICIONAMENTO  

A Mundo A Sorrir é uma organização sem fins lucrativos, pioneira em Portugal, que luta pela 

promoção e educação da saúde oral e global, bem como pelo bem-estar humano.  

 

VALORES  

Bem-Estar; Seriedade; Conhecimento; Solidariedade. 

 

A. PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  

 A Mundo A Sorrir recruta um/a TÉCNICO(A) CIÊNCIAS DA COMUNICACÃO. 

 1. Reporte e objetivos específicos da função  

Reportando à Coordenação Técnica do Departamento de Comunicação, Marketing e Angariação de 

Fundos, pretende-se que o/a 1 a TÉCNICO(A) CIÊNCIAS DA COMUNICACÃO contribua com práticas 

críticas, responsáveis e sustentáveis fundadas nas relações ética/estética, teoria/prática para o 

desenvolvimento do Departamento de Comunicação, Marketing e Angariação de Fundos. 

2. Descrição das funções  

 Elaborar e interpretar de estudos que permitam um conhecimento das áreas em que se 
insere a organização;  

 Participar na conceção e elaboração de estratégias e planos de marketing da organização; 
 Participar ativamente na execução das ações/táticas de comunicação dirigidas aos diferentes 

públicos, tendo as suas atitudes, comportamentos e necessidades;  
 Cooperar na gestão dos processos comunicacionais e promocionais com os diferentes 

públicos da organização; participar na organização e operacionalização de 
contextos/eventos que visem a promoção comercial ou institucional, com base em técnicas 
de relações públicas dirigidas aos públicos;  
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 Colaborar e participar na conceção e finalização de campanhas de publicidade, 
nomeadamente, pela integração ativa em equipas criativas ou de produção;  

 Elaborar um plano de media e desenvolver relações de cooperação positiva com os 
diferentes suportes de comunicação social;  

 Participar na conceção, produção e seleção, de acordo com o modelo determinado, dos 
elementos de comunicação gráfica, escrita, visual ou multimédia, necessários para a relação 
com os públicos e que dão suporte a relações comunicacionais, incluindo as de cariz 
promocional ou publicitário. 

B. PERFIL INDIVIDUAL  

1. Qualificações académicas, experiência profissional e competências obrigatórias  

 Formação superior em Ciências da Comunicação; 
 Domínio de software Office, Internet; 

 Disponibilidade imediata (fator eliminatório). 

2. Outras condições preferenciais  

 Residência no concelho do Porto; 

 Carta de condução; 

 Flexibilidade para efetuar deslocações dentro de Portugal, se necessário.  

3. Competências sociais  

 Pro-atividade e espírito de equipa; 

 Enfoque nas soluções; 

 Comunicação assertiva; 

 Flexibilidade; 

 Escuta ativa; 

 Liderança; 

 Sentido de organização; 

 Assertividade. 

C. LOCAL DE TRABALHO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Largo Duque da Ribeira, Nº 34, 4050-006, Porto 

Horário de funcionamento: 9 – 13h / 14h – 18h  

D. REGIME DE TRABALHO  

Contrato a termo, 38 horas semanais 

E. REMUNERAÇÃO  

De acordo com a função estabelecida. 

F. PROCESSO DE CANDIDATURA  

1. Primeira Fase  

Os candidatos e as candidatas devem submeter os seguintes documentos obrigatórios: 

 Carta de Motivação (ver anexo) 

 Resumo do CV (ver anexo) 

 CV sem fotografia 
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2. Submissão das candidaturas  

As candidaturas devem ser dirigidas a Bárbara Troca via correio eletrónico, até ao dia 31 de março 

de 2023, para: geral@mundoasorrir.org.  

Em “assunto” deverá ser colocada a seguinte indicação: REC_TC_1.ª FASE_2023 

Após análise da documentação enviada passarão à 2.ª fase os candidatos considerados como tendo 

o perfil desejado pela Mundo A Sorrir para esta função.  

 

NOTAS IMPORTANTES:  

 O candidato ou a candidata que não envie todos os documentos pedidos ou que não 

cumpra as indicações com caráter obrigatório expressas no “ANEXO”, NÃO SERÁ 

considerado/a para a 2.ª Fase deste processo de recrutamento.  

 Todas as candidatas e todos os candidatos serão notificados por correio eletrónico com o 

resultado da candidatura.  

 

ANEXO 
A. Indicações Obrigatórias  
1. Carta de Motivação  

 A Carta de Motivação terá no máximo uma página em Times New Roman ou Arial e 
espaçamento de 1,5.  

2. Resumo do CV  

 O Resumo do CV terá no máximo 1000 carateres, em Times New Roman ou Arial e 
espaçamento de 1,5.  

B. Sugestões  

1. A Carta de Motivação  
 Os motivos que levaram a candidatar-me a esta função, porque me considero ser um 

candidato ou uma candidata ideal e duas experiências profissionais ou pessoais que 
comprovem que tenho o perfil pretendido pela Mundo A Sorrir.  

2. Resumo do CV  
 O Resumo do CV deve apresentar de forma sucinta os principais aspetos do meu percurso 

profissional e/ou pessoal relevantes para a função a que me candidato. 


