RADIOTELEVISÃO CABO-VERDIANA, S.A.

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Radiotelevisão Cabo-verdiana, S.A. (RTC, S.A.), com sede em ASA, rua 13 de Janeiro,
cidade da Praia, faz público que pretende seleccionar e contratar, em regime de prestação
de serviço, 2 (dois) Correspondentes.
1. Local de execução de contrato:
Os serviços são prestados nas seguintes localidades:
 1 Correspondente no Concelho de Paúl/Santo Antão;
 1 Correspondente no Concelho de São Domingos/Santiago.
2. Tipo de contrato:
 A RTC celebra com o correspondente um contrato de prestação de serviço,
estabelecendo quais são as responsabilidades e qual o nível de comprometimento do
prestador em relação ao contraente e que pressupõe que seja independente, não
fazendo parte do quadro de pessoal efectivo da empresa.
4. Documentos que acompanham a candidatura:









Carta de motivação;
Certificado de habilitações literárias e profissionais;
Certificado de equivalência (se fez formação no exterior);
Fotocópia do B.I.;
Cópia da carteira profissional (se tiver);
Curriculum vitae detalhado e actualizado;
Registo Criminal;
Cadastro Policial

5. Perfil Requerido (quem pode se candidatar):










Licenciatura em Jornalismo ou Ciências de Comunicação/vertente jornalismo;
Nacionalidade cabo-verdiana;
Idade não superior a 40 anos;
Excelente domínio oral e escrito da língua portuguesa – boa dicção e capacidade
comunicativa;
Boa apresentação;
Disponibilidade imediata;
Ter conhecimento de Rádio e Televisão - factor preferencial
Domínio de jornalismo desportivo - factor preferencial;
Residência efectiva nos concelhos pretendidos – factor preferencial
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6. Modo de apresentação das propostas:
 Os interessados deverão formalizar as suas candidaturas até ao próximo dia 04 de
Maio de 2018, podendo ser submetidas diretamente ao Departamento de
Administração e Recursos Humanos da RTC (indicando o Concelho para o
qual se candidata): – sito na Rua 13 de Janeiro, CP nº1-A, ASA, Cidade da Praia,
tel.: nº 2605224, entre as 8:00h e as 16:00h, durante os dias úteis, por e-mail
concursos@rtc.cv, ou enviados por correio registado para a mesma morada, desde
que a receção ocorra dentro do prazo fixado.
 As candidaturas enviadas por correio ou entregues directamente na RTC devem ser
entregues em envelope fechado, indicando o nome de concurso.
7. Critérios de selecção:
 Análise curricular;
 Entrevista;
 Testes de escrita (elaboração de notícia), leitura/apresentação (voz, dicção) e de
edição.
8. Admissão dos concorrentes:
 São excluídas as candidaturas:
a) Que tenham sido entregues depois do termo do prazo fixado
b) Que não apresentem todos os documentos exigidos.
9. Local do processo de selecção:
As entrevistas serão realizadas nas seguintes localidades:
 Correspondente para o Concelho de Paúl – na Delegação da RTC/Santo Antão
 Correspondente para o Concelho de São Domingos - no edifício da RCV, na Sede
da RTC, Achada de Santo António, cidade da Praia.
10. Forma de comunicação
 Todas as fases do processo serão comunicadas, atempadamente, aos candidatos
através do endereço de e-mail disponibilizado no processo de candidatura.

Praia, 18 de Abril de 2018.

