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PRODUTOR(A) CHEFE DE EQUIPA (M/F)
Departamento de Cinema e Imagem em Movimento

(publicado a 15/04/2021)

O Batalha Centro de Cinema é um polo cultural da cidade do Porto, gerido pela Ágora – Cultura e Desporto do Porto, E.M. S.A., 
centrado na divulgação de correntes cinematográficas, cultura fílmica e investigação em cinema. Enquanto centro cultural para 
o Cinema e a imagem em movimento, é um projeto aberto às dimensões discursivas que o cinema e suas linguagens, passadas 
e presentes, nos podem propor; é um espaço aberto a problematizar e divulgar práticas de cinema e, através delas, debates 
contemporâneos: conquistando e estimulando públicos diversos no gosto e no hábito de conhecer cinema.

Para além das suas duas salas de projeção equipadas com projeção digital, 35mm e 16mm, o Batalha integra ainda um espaço de 
galeria dedicado à arte contemporânea, uma biblioteca de cinema e uma mediateca com especial foco no património fílmico da 
cidade do Porto. O seu edifício encontra-se atualmente em renovação, com abertura prevista para o final do primeiro trimestre 2022. 

Equipa atual do Batalha Centro de Cinema:

 • Diretor artístico (Guilherme Blanc)

 • Curadora (Ana David)

 • Coordenadora executiva (Salette Ramalho)

 • Assistente de programação (Lídia Queirós)

 • Programadora Cinema e Comunidade (Joana Marques)

 • Técnica de Comunicação (Beatriz Pinto)

Descrição da Função:

Reportando à Coordenadora Executiva do Departamento de Cinema e Imagem em Movimento, o/a Produtor(a) Chefe de 
Equipa integra a equipa do Batalha Centro de Cinema e tem como principais responsabilidades:

 •  Assegurar a ligação entre todos os elementos que intervêm na produção das sessões de cinema, exposições, performances e 
outros eventos inscritos na atividade do Departamento de Cinema e Imagem em Movimento, que lhe sejam delegados pela 
Coordenadora Executiva;

 •  Colaborar na elaboração dos orçamentos dos projetos de toda a atividade inscrita no Plano de Atividades do Departamento de 
Cinema e Imagem em Movimento;

 •  Apresentar os orçamentos detalhados de cada produção e os respetivos planos de execução técnica, que deverão ser 
elaborados em colaboração com coordenador técnico do Departamento de Cinema e Imagem em Movimento;

 •  Diligenciar o acompanhamento e execução de aquisições, empréstimos e aluguer de obras, contratos, transportes de cópias 
e demais processos que se mostrem necessários e que integrem a programação do Departamento de Cinema e Imagem em 
Movimento;

 •  Colaborar na execução de protocolos para todas as relações institucionais e comerciais, bem como diligenciar todos os 
procedimentos necessários à sua elaboração, inclusive coproduções e acolhimento de projetos artísticos;

 •  Elaborar todas as diligências relativas aos procedimentos jurídico-administrativos inerentes às aquisições de bens e serviços 
necessários à atividade de produção do Departamento de Cinema e Imagem em Movimento;

 •  Coordenar a produção, a gestão da equipa e as relações externas do programa e dos projetos organizados pelo Departamento 
de Cinema e Imagem em Movimento;

 •  Planear, elaborar e coordenar os calendários de produção das atividades dos programas públicos do Departamento de Cinema 
e Imagem em Movimento;

 •  Coordenar os trabalhos de montagem em estreita articulação com o/a Chefe de Equipa Técnica do Departamento de Cinema 
e Imagem em Movimento;
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 •  Garantir o acompanhamento adequado aos convidados, artistas e curadores, incluindo no seu transporte, durante os processos 
de montagem e preparação de sessões e sempre que solicitado pela Direção;

 •  Coordenar o trabalho individual da equipa de produção bem como o de colaboradores de produção externos do  
Departamento de Cinema e Imagem em Movimento, nomeadamente no que diz respeito aos seus horários de trabalho e  
ao cumprimento de prazos estabelecidos;

 •  Executar todas as demais funções de natureza de produção e de produção executiva que a Coordenadora Executiva 
especificamente lhe entregue.

Perfil da pessoa candidata:

 •  Licenciatura;

 •  Experiência mínima em funções similares de 5 anos preferencialmente desenvolvida em instituições de produção cultural  
de média ou grande dimensão, ou em organizações que possam considerar-se semelhantes em termos de atividade;

 • Excelente domínio da língua portuguesa (falada/escrita);

 • Excelente domínio da língua inglesa (falada/escrita);

 • Carta de condução categoria B;

 • Flexibilidade horária;

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

 • Conhecimentos na área do Cinema;

 • Forte capacidade de organização, planeamento e atenção ao detalhe;

 • Sentido crítico, capacidade de identificação de problemas e proposta de resolução;

 • Boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;

 • Personalidade pró-ativa, disponível e polivalente.

O Batalha Centro de Cinema está empenhado em refletir a diversidade da sociedade portuguesa na sua equipa, pelo que incentiva 
a candidatura de todas as pessoas, independentemente da sua origem étnica, deficiência ou incapacidade, idade, identidade de 
género, orientação sexual e religião, e em particular de pessoas que se identificam com grupos sub-representados.

Condições contratuais:

 • Contrato a termo certo de um ano; 40 horas semanais em regime de adaptabilidade;

 • Regime de isenção de horário;

 •  Remuneração base mensal: 1.404,20 € (mil e quatrocentos e quatro euros e vinte cêntimos) + 280,84€ (duzentos e oitenta 
euros e quatro cêntimos) de isenção de horário;

 • Início de funções: Previsivelmente a 1 de julho de 2021;

 • Local: As funções serão desempenhadas no Rivoli Teatro Municipal e no Batalha Centro de Cinema.

Processo de recrutamento: 

Serão aceites as candidaturas recebidas até dia 7 de maio de 2021.

A candidatura, composta pelo CV e carta de motivação (até um máximo de 750 palavras) deverá ser enviada através do correio 
eletrónico para o endereço recrutamento@agoraporto.pt

Entrevista: as pessoas selecionadas através da análise dos elementos escritos serão convidadas para a realização de uma entrevista, 
cujos detalhes e circunstâncias da mesma constarão nesse convite.

Para o esclarecimento de dúvidas, envie-nos um email para recrutamento@agoraporto.pt
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