
 

 

 
ESTÁGIO PROFISSIONAL RTP 

PRODUTOR TV - Lisboa 

 

A RTP pretende proporcionar um programa de estágio profissional a ser desenvolvido na Direção de 

Conteúdos, em Lisboa. Este estágio tem como principal objetivo proporcionar ao estagiário a participação 

em situações reais de trabalho e a aplicação prática de conhecimentos adquiridos no decorrer da sua 

formação. 

O Radar XS, exibido na RTP2, é um telejornal para crianças dos 8 aos 12 anos onde se pretende incentivar 

o pensamento crítico e a cidadania. Todas as semanas, saímos à rua para ouvir as crianças, as suas 

histórias, projetos, escolas e outras pessoas que inspirem. Em estúdio, juntamos a política e a ciência, a 

atualidade nacional e internacional, numa linguagem simples e objetiva. Procuramos esclarecer dúvidas, 

promover o diálogo e o debate em casa, na escola, ou onde estiver o nosso público-alvo. 

No Radar XS, o estagiário terá a oportunidade para criar, propor temas, e acompanhar na totalidade a linha 

de produção, de uma notícia e reportagem numa área do jornalismo tão importante e futurística quanto esta 

do infantojuvenil. Ao integrar a equipa jovem terá oportunidade de aprender com outros jornalistas e 

desenvolver a habilidade de desconstruir temas complexos do dia a dia contribuindo de uma forma singular 

para a informação dos mais novos. 

 

Atividades a desenvolver 
 
Com supervisão dos profissionais da área, o estagiário(a) irá participar em: 

- Produção de VTS desde a escrita, gravação de voz off, edição até à emissão no respetivo programa; 

- Pesquisa de conteúdos de arquivo RTP; 

- Produção de Reportagens (inclui gravação no exterior), escrita, gravação de voz off, edição, até à 
emissão no respetivo programa; 

- Filmar e editar conteúdos para redes sociais; 

- Gestão de conteúdos de redes sociais. 
 

Perfil Pretendido 
 
O candidato/a deverá integrar as seguintes características: 

Licenciatura (Nível VI) em Jornalismo, Jornalismo Multimédia, Comunicação Social ou similares; 

Elegibilidade para frequentar um estágio profissional ao abrigo do IEFP – Instituto de emprego e 
formação profissional; 

 

Descrição da Oferta: 
 

Estágio profissional remunerado de 9 meses, a tempo inteiro, de acordo com o nível de formação; 

Oportunidade única de desenvolvimento de competências profissionais na área de Produção TV; 

Aprendizagem e contacto com um trabalho reconhecido e de excelência a nível nacional; 
 
 

As candidaturas com curriculum detalhado deverão ser enviadas para a Academia RTP, incluindo na 
resposta a REFERÊNCIA: DC001/21 até ao próximo dia 14 de abril para o email: estagios@rtp.pt 

mailto:estagios@rtp.pt

