
 

 
 

DIREÇÃO DE CONTEÚDOS (Lisboa) 

TÉCNICO DE GRAFISMO 
 
 

Com 80 anos de Rádio, 58 de Televisão e 17 de online, um universo diversificado de marcas de televisão, 
rádio e online, a RTP é a empresa de media com mais história e tradição na comunicação social portuguesa. 
A inovação tem sido, desde sempre, uma aposta da RTP. Pioneira em diversas áreas e tecnologias, com 
uma oferta multiplataforma cada vez maior e efetiva, transversal, com tónica em soluções de interatividade, 
apostando permanentemente em formatos diferenciadores. 
 
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: 

 

▪ Conceção de grafismo e infografia 2D e 3D dos conteúdos audiovisuais para os programas 
diários e não diários de informação; 

▪ Execução de trabalhos de infografia e motion design; 
 

PERFIL PRETENDIDO: 

 

O candidato/a deverá integrar as seguintes características: 

 

▪ Licenciatura ou Curso Tecnológico de Design ou Curso Profissional de Audiovisuais e Produção 
dos Media ou 12º ano (Curso Geral de Artes Visuais); 

▪ Conhecimentos técnicos e especializados relativos às fases de conceção e implantação do 
grafismo e infografismo, sua aplicação nas diversas plataformas gráficas e de metodologias 
específicas do software para criação gráfica e infográfica, modelação 3D e animação, para os 
programas de informação, i.e., quadros e composições temáticas para videowall dos jornais 
informativos, pictogramas, sequências animadas, esquemas, para os programas de informação.  

▪ Manuseamento de softwares específicos para a execução de trabalhos de grafismo, 
nomeadamente: Viz-RT, Adobe Photoshop, Adobe After Effects e Cinema 4D; 

▪ Capacidade de organização e planeamento; 

▪ Disponibilidade de horários; 

▪ Carta de Condução. 
 
DESCRIÇÃO DA OFERTA 
 

▪ Contrato de trabalho sem termo e remuneração compatível com a função, além de outros 
benefícios adicionais; 

▪ Integração numa equipa de profissionais que desenvolvem um trabalho reconhecido e de 
excelência a nível nacional; 

▪ Oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional (formação, voluntariado, etc.). 
 

 

A resposta com curriculum detalhado deve ser enviada através do formulário da página de candidaturas do 
site RTP; 
 

https://media.rtp.pt/empresa/candidaturas/candidaturas-abertas/

