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I – A Ordem dos Contabilistas Certificados II – O que se procura

RECRUTAMENTO

A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) tem 

como missão regular e disciplinar a profissão de 

contabilista certificado, com o objetivo de melhorar as 

condições para o exercício profissional, credibilizar e 

dignificar a classe e defender o interesse público da 

mesma e dos seus profissionais.

Atendendo à sua natureza jurídica e às melhores práti-

cas de gestão eficiente dos recursos da instituição, 

todos os procedimentos de contratação da OCC 

respeitam as regras previstas no Código dos Contratos 

Públicos (CPP). Nesse sentido, a OCC dispõe de um 

serviço interno de contratação pública que, em articu-

lação direta com o serviço de tesouraria, é responsável 

por todos os procedimentos de contratação pública da 

instituição.

A OCC procura um realizador/editor vídeo para reali-

zar, filmar e editar material corporativo e formativo 

para os seus diversos canais de divulgação e formação. 

É valorizada a capacidade de trabalhar em motion 

graphics (After Effects). O candidato irá integrar os 

quadros da OCC, em regime de tempo inteiro e exercí-

cio de funções na sede da Ordem, em Lisboa, em 

regime híbrido.

O candidato deve possuir as habilitações necessárias 

para desenvolver as funções que lhe serão requeridas, 

mais concretamente: - Licenciatura/curso na área 

audiovisual; - Capacidade de edição e pós-produção 

de vídeo; - Capacidade de edição em motion graphics; 

e - Domínio das ferramentas: Adobe Premiere, After 

Effects, Photoshop e Illustrator.

DE  REALIZADOR/EDITOR 
VÍDEO/MOTION GRAPHICS

Deve evidenciar capacidades e conhecimentos técni-

cos pautados pelos mais elevados padrões de excelên-

cia. No que respeita a competências comportamen-

tais, será determinante, a capacidade de trabalho em 

equipas multidisciplinares, a organização, autono-

mia, sentido crítico, motivação, capacidade de comu-

nicação e de relacionamento interpessoal, de nego-

ciação e de gestão de prioridades.
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III – O que se oferece

IV – Métodos de seleção

A OCC procura um realizador/editor vídeo para reali-

zar, filmar e editar material corporativo e formativo 

para os seus diversos canais de divulgação e formação. 

É valorizada a capacidade de trabalhar em motion 

graphics (After Effects). O candidato irá integrar os 

quadros da OCC, em regime de tempo inteiro e exercí-

cio de funções na sede da Ordem, em Lisboa, em 

regime híbrido.

O candidato deve possuir as habilitações necessárias 

para desenvolver as funções que lhe serão requeridas, 

mais concretamente: - Licenciatura/curso na área 

audiovisual; - Capacidade de edição e pós-produção 

de vídeo; - Capacidade de edição em motion graphics; 

e - Domínio das ferramentas: Adobe Premiere, After 

Effects, Photoshop e Illustrator.

Todos os candidatos que preencham os requisitos curri-

culares acima apresentados serão avaliados através de 

uma entrevista por telefone, avaliação de portfólio/reel 

e de conhecimentos e uma entrevista presencial.

Integração numa instituição com grande relevo 

social, possibilidade de crescimento e valorização 

profissional, plano de carreira estruturado e reconhe-

cimento pessoal. Integração numa equipa jovem e 

dinâmica, com potencial para o desenvolvimento de 

vários projetos.

A remuneração é adequada às funções a desempen-

har, a que acresce subsídio de alimentação, um bom 

seguro de saúde, com possibilidade de se alargar à 

família do colaborador e um conjunto de apoios à 

formação profissional e académica.

V – Como se candidatar

Caso esteja interessado(a) nesta oportunidade, envie o 

seu CV atualizado, carta de motivação e portfólio/reel  

para geral@occ.pt até ao próximo dia 7 de fevereiro.

O processo de seleção obedece e respeita os mais eleva-

dos padrões de igualdade, transparência, publicidade, 

fundamentação com base em critérios objetivos de 

seleção, sigilo e confidencialidade.

Deve evidenciar capacidades e conhecimentos técni-

cos pautados pelos mais elevados padrões de excelên-

cia. No que respeita a competências comportamen-

tais, será determinante, a capacidade de trabalho em 

equipas multidisciplinares, a organização, autono-

mia, sentido crítico, motivação, capacidade de comu-

nicação e de relacionamento interpessoal, de nego-

ciação e de gestão de prioridades.


