PROJECTO EM INÍCIO DE ACTIVIDADE PROCURA EQUIPA DE TRABALHO
Animador/a Sociocultural | Gestor/a e Marketeer de Projectos

Projectos de Criação e Fruição Artística para Pessoas, Comunidades e Territórios
Actividades, Serviços e Eventos Culturais | Filmes Educativos

a Azul Eléctrico® existe formalmente desde 2021 e consiste num projecto de criação e produção de espaços,
processos e resultados artísticos e criativos Inter Artes, com enfoque na expressão das Artes dos Filmes, em
que se trabalham através de procedimentos participativos e comunitários os objectivos e valores que vão ao
encontro da Inclusão Social, Intergeracionalidade, Interseccionalidade e Diversidade Cultural.
E a Natureza importa.
Como qualquer projecto em início de actividade tudo ainda está em plena construção, pelo que fica o convite a
conhecerem o que se desenvolve - https://www.facebook.com/aAzulElectrico - antes de enviarem a
candidatura às vagas, uma vez que consiste na formação da equipa principal e basilar dos projectos com
trabalhos já em desenvolvimento, neste momento entre os concelhos de Lisboa e Góis.
Não existe escritório ou sede, mas quem sabe se poderá ser mais um objectivo a delinear e concretizar.
O que se procura:
- Um/a Animador/a Sociocultural e Um/a Gestor/a e Marketeer de Projectos;
- Formação Superior ao nível da Licenciatura, Pós Gradução ou Mestrado;
- Experiência laboral na área a que se candidata;
- Experiência e gosto em projectos de criação e produção artística e cultural;
- Experiência e interesse em artes participativas e comunitárias;
- O conhecimento e paciência necessários para elaboração de dossiers de candidaturas;
- Boas capacidades de proactividade, autonomia, disponibilidade, flexibilidade, resistência e resiliência;
- Características pessoais a estabelecer boas relações interpessoais, empatia, sensibilidade e simpatia;
- Disponibilidade para trabalhar na secretária e no terreno.
O que existe para oferecer:
- Criação do próprio espaço de trabalho;
- Dossier de projectos aliciantes e outros muitos que podem ter espaço para acontecer;
- Integrar a equipa vital da Azul Eléctrico®.
Fases do processo de recrutamento:
1ª) Enviar por email o Currículo Profissional, Portfólio e um Vídeo até 3 min em que te apresentes, o que te
motiva a ser parte importante neste projecto, a diferença pela positiva que podes trazer, que tipo de projectos
e actividades te ocorrem e possam ser integrados nos trabalhos a concretizar;
2ª) Entrevista online através de videocall;
3ª) Desenhar e concretizar um projecto para meio dia e que inclua os processos e objectivos partcipativos e
comunitários da arte, estar directamente com a população alvo e com apresentação dos resultados artísticos e
criativos: mantém simples, de proximidade e com qualidade.

Envio das candidaturas às vagas de trabalho para o endereço de email
geral@azulelectrico.pt até dia 31 de Agosto de 2021

