
              

                                                                   

OFERTA DE ESTAGIO – 6 MESES 

DESCRICÃO DO POSTO 

Institut Français du Portugal (IFP) – Campusfrance Portugal 
Promoção do ensino superior francês junto dos estudantes portugueses 

 
O IFP é o lugar por excelência das trocas e do diálogo franco-português nas áreas da criação artística, da 

educação, do multilinguismo, do ensino superior, da ciência e ainda do debate de ideias. Neste sentido, o IFP 

representa a agência CampusFrance, que tem por missão promover a França como destino para os estudos 

superiores e isto junto dos estudantes internacionais. Todos os anos, cerca de 6000 estudantes portugueses 

fazem a sua inscrição em França, dos quais 2000 em mobilidade efectiva. O objectivo de CampusFrance Portugal 

é aumentar o número de estudantes portugueses em mobilidade para França, isto para reforçar as cooperações 

académicas e científicas entre os nossos dois países.  

Na equipa do IFP, o estagiário dependerá do Adido de Cooperação científica e universitária e trabalhará em 

equipa com os dois colegas do sector assim como com a responsável pela comunicação. 

 

PERFIL PROCURADO 

Estudante ainda em formação ou recentemente diplomado, que tenha feito uma parte dos seus estudos no 

ensino superior francês. Os estudos ou experiências profissionais em comunicação e marketing serão uma 

mais valia.  

- Competências operacionais: Técnicas de comunicação e marketing: no espaço digital (redes sociais) e para 

além do digital, no contacto pessoal/directo com os estudantes. Organização proactiva de eventos e de 

logística, em ligação com os parceiros como as universidades portuguesas e as Alliances Françaises.    

- Competências comportamentais: Dinamismo, entusiasmo, clareza de expressão oral e escrita, capacidade de 

trabalhar em equipa, sabendo conciliar a sua criatividade com um excelente sentido de organização e uma 

grande fiabilidade.   

- Competências linguísticas: Domínio da língua portuguesa indispensável (mínimo B2), boa compreensão e 

francês de preferência. 

PRINCIPAIS MISSÕES  

- Animar as páginas de Facebook e Instagram «CampusFrance Portugal»: 

       > Contribuir para um aumento significativo do público nas redes sociais  

       > Alimentar em conteúdos provenientes de CampusFrance Paris, dos estabelecimentos de ensino superior 

francês e português, dos centros de investigação, das Alliances Française em Portugal …  

- Organizar encontros com os estudantes portugueses, nas suas instituições para lhes apresentar os estudos 

superiores em França (oportunidades, trocas, aspetos práticos, benefícios) e testemunhar a sua experiência.  

- Participar em salões de estudantes com o mesmo objetivo 

- Participar na organização do pavilhão «Estudar em França” do Salão Futurália em março de 2020 

- Organizar eventos de promoção dos estudos em França, sobretudo a Alliance Française de Lisboa 

 

POSTO DISPONIVEL actualmente - estatuto: estagiário, convénio com estabelecimento universitário ou assessor 

com contrato de prestação de serviço  

As propostas de candidaturas, devem incluir uma carta de motivação e um curriculum vitae detalhado e deverão 

ser enviadas para :  vincent.brignol@diplomatie.gouv.fr e anne-marie.koenig-theves@ifp-lisboa.com   
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