
 

 
Pedido Divulgação de proposta estágio – 1ª fase 2019 

 
 
 
 
 
 
 

1. Breve descrição da 
empresa 

 
Brandmeaning – Empresa dedicada ao desenvolvimento e 
implementação de projetos educativos como o Centro de 
Educação para os Media (Media Lab – Jornal de Notícias). 
 
Um projeto de Educação para a Literacia Mediática e Inclusão 
Digital que estimula 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 vai de pré-escolar aos seniores, passando por todos os níveis 
de ensino, professores e famílias.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Descrição da função dos 
monitores 

 
As funções baseiam-se em várias áreas: 

● Funções de 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. 

 
 
 
 

3. Perfil do candidato 
(curso, softskills, 
competências 
linguísticas, experiência 
profissional) 

 
Jovens no último ano de licenciatura ou nível superior, 
preferencialmente das áreas das Ciências da Comunicação, 
Jornalismo, Educação, bem como Audiovisual e Multimédia, e 
Rádio, que de alguma forma mostram apetência na área da 
educação, comunicação e de contacto com um público jovem e 
também sénior.  
 
É necessário que tenham aptidão, gosto e conhecimento pelas 
especificidades técnicas de cada meio (texto, imagem, vídeo, 
som, redes sociais e comunicação digital). 



 
 

4. Tipo de Vínculo 
Laboral/Tipo de Estágio 
(curricular, académico 
ou profissional) 

 

 
 
 
 
Estágio profissional de muito curta duração (3 meses) 

 
5. Data Limite de 

Candidatura  
 

 
31 de janeiro de 2019 

 
1 E-mail para envio de 

candidaturas  
 

 

medialabjn@brandmeaning.pt 

 
 

 
2 Local 

 

 
Centro Media Lab, na sede do Jornal de Notícias. 
 
Rua de Gonçalo Cristóvão, 195 
4049-011 Porto 
 

 
3 Data de início  

 
Meados de janeiro 2019 
 

 
4 Duração  

 
3 meses –  
Meados de janeiro de 2019 até meados de abril de 2019 
Dias úteis das 9h – 18h 
 

 
5 Condições (se é 

remunerado, ajudas 
de custo, etc.) 

 
Estágio curricular de curta duração, com ajudas de custo (passe 
área do Porto e Sub. de Alimentação dos dias trabalhados, 
seguro de acidentes pessoais). 
 

 


