
Principais responsabilidades do função:

  Desenvolver o plano de comunicação institucional do Mosaiko, 
reposicionando cada suporte (revista trimestral, programa de 
rádio, website, redes sociais);

  Conceber e produzir a revista trimestral MosaikoInfom;
  Rever semanalmente os guiões do programa de rádio 
Constuindo Cidadania;

  Produzir notícias e reportagens
  Desenvolver campanhas de comunicação
  Facilitar sessões de formação interna;

MOSAIKO ABRE 
CANDIDATURA
Jornalista senior
O Mosaiko | Instituto para a Cidadania abre candidaturas para admissão de 
Jornalista senior oferecendo uma oportunidade para quem pretende contribuir para 
uma cultura de Direitos Humanos em Angola através de formação, informação e 
divulgação de boas práticas de cidadania.

Mosaiko:

O MOSAIKO é um Instituto angolano, sem fins lucrativos, tendo 
sido a primeira instituição angolana a assumir explicitamente 
como missão promover os Direitos Humanos em Angola.
Guiado por um forte compromisso social, tem como objectivo o 
respeito pela dignidade humana e o desenvolvimento da sociedade 
angolana, a partir do contributo de todos e de cada um/a.

Outras informações:

Selecção:
Os candidatos convocados serão submetidos a testes de 
selecção.

Data de entrada desejada: 11 de Junho 2018

Contactos:
Telemóvel: 990 775 815 ou 929 775 815
E-mail: mosaiko@mosaiko.op.org

Candidaturas: 

  Candidaturas até: 30 de Maio de 2018
  Documentos a entregar: Curriculum vitae, contacto pessoal, 

carta de motivação, fotocópia do Bilhete de Identidade e do 
certificado de estudos.

  Entrega da candidatura: 
Mosaiko (Juja Tavares - 2ªa 6ª das 8h às 17h) ou através
do e-mail mosaiko@mosaiko.op.org.

Local e horário de trabalho:

O local de trabalho é a sede Mosaiko no Bairro da Estalagem – 
Km 12A – Viana, havendo periodicamente deslocações para fora 
de Luanda.

O horário de trabalho é de 20 horas semanais, normalmente:
  De segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h30 (flexível);
  Disponibilidade para trabalhar fora do horário normal de 

trabalho e aos fim-de-semana sempre que necessário.
Nota: Há uma viatura do Mosaiko que parte da Mutamba às 07h00 e regressa à 
Mutamba às 17h00 para apoio de transporte.

Qualificações desejadas:

   Licenciatura/Mestrado em Jornalismo (ou equivalente);
   Domínio das áreas de jornalismo escrito, digital, rádio e video;
   Domínio da Língua Portuguesa correctamente falada e escrita;
   Domínio suficiente da Língua Inglesa falada e escrita;
   Domínio de informática na óptica do utilizador.

   Pelo menos 5 anos de experiência profissional.

Qualidades desejadas:

  Capacidade de análise e de reflexão;
  Criatividade, gosto por aprender e capacidade de auto-
superação;

  Capacidade de facilitar formações;
  Capacidade de conjugar várias actividades em simultâneo;
  Capacidade de trabalhar em equipa ou de forma autónoma;
  Capacidade de trabalhar em situações de stress mantendo 
o equilíbrio emocional e os resultados previstos.


