
  
  
     
  

A  Parasita  procura  uma  pessoa  para  o  cargo  de  Produção  Executiva,  em  regime  full-time  com  início  de  funções  em 
fevereiro de 2023, para o exercício das seguintes funções:  

• Produção e acompanhamento dos projectos da Parasita e artistas associados, em particular de Ana Rita 
Teodoro, Carlos Manuel Oliveira, João dos Santos Martins e Rita Natálio. 

• Difusão dos trabalhos da associação, a nível nacional e internacional. 
• Coordenação de processos conducentes à garantia de condições de produção e logística, promovendo e 

estabelecendo boas relações com entidades parceiras, colaboradores, co-produtores nacionais e 
internacionais. 

• Elaboração de candidaturas a financiamento e gestão de candidaturas apoiadas, em estreita relação com a 
Direção Artística e Administração, incluindo a composição de planos e relatórios de atividades. 

• Articulação de projectos e conteúdos com a Comunicação. 
• Representação da associação a nível institucional a par com a Direcção e Administração.  

PERFIL 

• Experiência de, pelo menos, 3 anos em funções similares de produção, difusão e gestão de projectos 
• Excelente capacidade de expressão e comunicação com domínio da língua portuguesa e inglesa, escritas e 

faladas, e preferencialmente da língua francesa também. 
• Elevadas competências de relacionamento interpessoal e experiência em gestão e trabalho em equipa. 
• Elevado sentido de iniciativa, responsabilidade e autonomia. 
• Conhecimento do sector das artes performativas contemporâneas em geral e disponibilidade e interesse para 

acompanhar o debate crítico e interdisciplinar em torno das propostas da Parasita. 
• Domínio de informática na óptica do utilizador, nomeadamente e-mail, word/pages/gdocs, excel/numbers/

gsheets, dropbox, googledrive, pdf, doodle, googleforms, entre outros 
• Computador portátil próprio (a Parasita prevê aquisição de aparelho próprio ao longo do ano).  
• Residência na área metropolitana de Lisboa ou possibilidade de deslocação diária. 
• Carta de condução válida. 
• Disponibilidade para trabalhar em horários diferenciados, incluíndo atividades noturnas e ao fim de semana. 

CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

• Contrato de trabalho a tempo inteiro, a termo   
(2 anos), com possibilidade de renovação. 

• Retribuição mensal ilíquida 1.400,00 € + 
subsídio de férias + subsídio de Natal + subsídio 
de alimentação.  

• Início de funções: 6 de fevereiro de 2023.  

HORÁRIOS E LOCAL DE TRABALHO 

• Espaço Alkantara, Lisboa e/ou a designar. 
• Horários: 40 horas semanais em horário a 

combinar. 

CANDIDATURA 
As pessoas interessadas deverão preencher o formulário disponibilizado neste link e incluir:  

• CV completo. 
• Breve texto sobre a sua situação e/ou experiência nas artes performativas (máx. 3000 caracteres em português e 

em inglês). 
• Breve vídeo de apresentação (máx. 3 minutos) em português e inglês. 
• Fotografia. 

Data limite de submissão de candidaturas: 23 de Dezembro de 2022 até às 23:59 
As pessoas selecionadas para a fase de entrevista serão contactadas até dia 29 de dezembro e deverão estar disponíveis 
no dia 3 de janeiro de 2023, em horário a combinar, para um encontro presencial ou online  
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RECRUTAMENTO PARA PRODUÇÃO EXECUTIVA



SOBRE A PARASITA 

PARASITA é o nome da associação criada em 2014, sem fins lucrativos, com sede no concelho de Santarém, cuja 
atividade passa, maioritariamente, pela produção e realização de objetos artísticos e eventos culturais que privilegiam a 
experimentação e o discurso crítico.  

A PARASITA funciona como uma cooperativa de artistas que compartilham recursos e objetivos para atender às 
características de um ambiente profissional em que a dança se torna cada vez mais um suporte fluido, atravessado por 
estudos práticos e teóricos, práticas expandidas, discussões sobre fronteiras entre fazer e curar, problematizações da 
responsabilidade cultural dxs artistas e agentes conexos. Na PARASITA, processos e produtos interagem sem distinção. 
Pensada como uma estrutura de artistas, feita por artistas à medida das suas necessidades, a PARASITA é composta 
por Ana Rita Teodoro, Carlos Manuel Oliveira, João dos Santos Martins e Rita Natálio, com a gestão financeira e 
administrativa de Lysandra Domingues. 

A PARASITA é membro da REDE — Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea desde 2019. 
 
A Parasita rejeita qualquer ato de discriminação racial, ou relativa à identidade de género, orientação sexual, religião, 
nacionalidade, classe social, deficiência ou neurodiversidade. 
 
https://parasita.eu
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