
 
 

 

 
DIREÇÃO RECURSOS HUMANOS     

 

 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO         
DE DE DE DE     

NOVA OPORTUNIDADENOVA OPORTUNIDADENOVA OPORTUNIDADENOVA OPORTUNIDADE 

Estágio Estágio Estágio Estágio Técnico de Técnico de Técnico de Técnico de 
MMMMarketingarketingarketingarketing    

m/f 
 

LOCALIDADELOCALIDADELOCALIDADELOCALIDADE Porto Porto Porto Porto ————    Rio TintoRio TintoRio TintoRio Tinto 
  
EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA MCoutinho PeçasMCoutinho PeçasMCoutinho PeçasMCoutinho Peças 
  

DURAÇÃODURAÇÃODURAÇÃODURAÇÃO    
6 Meses 6 Meses 6 Meses 6 Meses ————    com forte possibilidade de integração dos quadros da com forte possibilidade de integração dos quadros da com forte possibilidade de integração dos quadros da com forte possibilidade de integração dos quadros da 
empresa, após avaliação do estágioempresa, após avaliação do estágioempresa, após avaliação do estágioempresa, após avaliação do estágio    

  
O QUE PROCURAMOS NOS NOSSOS CANDIDATOS 

Principais funções: 

� Divulgação das marcas representadas, através de iniciativas de comunicação, 

elaboração e lançamento de campanhas, redação de conteúdos, organização de 

eventos e no apoio ao Departamento Comercial; 

� Gestão dos canais de comunicação existentes (Portal; Redes Sociais), garantindo o 

cumprimento das regras de comunicação corporativas; 

� Contactar agências de publicidade e empresas de planeamento de meios e negociar 

com vista à implementação dos planos de meios de acordo com o orçamento 

disponível; 

� Elaboração criativa e acompanhamento operacional de campanhas internas e 

externas, em colaboração com o(s) departamento(s) comercial(ais); 

� Organização, planeamento e gestão orçamental de eventos; 

� Apoiar na negociação e estabelecimento de parcerias com marcas e entidades 

externas para a realização de novos eventos; 

Perfil de competências: 

� Domínio das ferramentas MS Office (Excel, Word, PowerPoint) e de programas 

específicos de Design Gráfico e de internet; 

� Capacidade de análise, negociação, autonomia e de tomada de decisões e resiliência; 

� Organização, Gestão de Tempo, Trabalho em Equipa, Relacionamento Interpessoal, 

Comunicação e Criatividade, Influência e Persuasão, Abertura à Mudança, Flexibilidade 

e Proatividade 

 

  

CONTACONTACONTACONTACTCTCTCTOSOSOSOS    VVVVera Castroera Castroera Castroera Castro | vera.castro@mcoutinho.pt  ----»»»» enviar CV até 30enviar CV até 30enviar CV até 30enviar CV até 30    de Abril de 2de Abril de 2de Abril de 2de Abril de 2015015015015 


