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PRODUTOR EXECUTIVO (2 VAGAS)   
TEATRO MUNICIPAL DO PORTO (M/F)

(publicado a 23.12.2020)

Descrição da Função:
Reportando ao Coordenador de Produção, tem como principais responsabilidades:

 •  Assegurar a ligação entre todos os elementos que intervêm na produção dos espetáculos e outras atividades do Teatro 
Municipal do Porto; 

 • Colaborar na elaboração dos Orçamentos dos projetos de toda a atividade do Teatro Municipal do Porto;

 •  Apresentar os orçamentos detalhados de cada produção e o respetivo Planeamento de execução técnica, que deverá ser feita 
em colaboração com os serviços técnicos do Departamento de Artes Performativas;

 •  Diligenciar o acompanhamento, aquisições, contratos, contactos e demais processos que se mostrem necessários para a 
coprodução ou acolhimento dos projetos artísticos que integram a programação do Teatro Municipal do Porto; 

 •  Elaborar todas as diligências relativas aos procedimentos jurídico-administrativos inerentes às aquisições de bens e serviços 
necessários à atividade de Produção do Teatro Municipal do Porto, sujeito a contratação pública.

Perfil do Candidato
 •  Licenciatura (preferencial na área de Artes, Artes Cénicas e Gestão Cultural)

 •  Experiência em funções de Produção, ou similares

 •  Sentido de organização e planeamento

 •  Boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal

 •  Personalidade pró-ativa, disponível e polivalente

 •  Domínio das línguas inglesa (falada/escrita) e/ou francesa (falada/escrita)

 •  Bons conhecimentos informáticos na ótica do utilizador (Word, Outlook, Excel)

 •  Detentor de Carta de Condução (veículos Ligeiros)

Local: As funções serão desempenhadas no Teatro Municipal do Porto.

Tipo de contrato: Contrato a termo certo de um ano; 40 horas semanais em regime de adaptabilidade.

Remuneração Base Mensal: 1.378,12 € (mil trezentos e setenta e oito euros e doze cêntimos).

Início de funções: Entre 15 e 30 de janeiro de 2021.

Prazo de candidatura: Serão aceites as candidaturas recebidas até dia 08.01.2021.

Contacto: Envie-nos a sua candidatura por correio eletrónico para o endereço recursoshumanos@agoraporto.pt


