FASE - EDITAL PARA SELEÇÃO
A FASE (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional), organização sem
fins lucrativos, que atua em seis estados brasileiros e tem sua sede nacional no Rio de
Janeiro (www.fase.org.br), abre 01 (uma) vaga para técnico em planejamento e
desenvolvimento social para função de coordenação da Comunicação da FASE.
I - PERFIL PROFISSIONAL DESEJADO









Formação em jornalismo e experiência comprovada na área;
Conhecimento em comunicação social, marketing institucional, redes sociais,
com capacidade comprovada de redação e de revisão;
Desejável experiência com assessoria de imprensa, direção, coordenação e
produção jornalística;
Desejável capacidade de proposição de projetos e em captação de recursos;
Desejável capacidade de conhecimento ou de disponibilidade para conhecimento
em TI e Segurança da Informação aplicados à área da comunicação;
Desejável domínio de língua estrangeira (inglês e/ou espanhol - leitura e escrita)
compatível com as demandas da instituição.
Sintonia política com a FASE, sua missão, ideários, estratégias e plano de trabalho
e disponibilidade para gestão do processo de reconfiguração da comunicação na
instituição;
Disponibilidade para viagem em função de atividades de interesse da FASE.

II - PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES PRETENDIDAS PELA FASE








Liderar, junto com instâncias de decisão da FASE, processo de diagnóstico,
elaboração e implementação da nova política de comunicação e marketing da
instituição para o período de 2020 a 2025, e de sua sustentabilidade política e
financeira;
Empreender na FASE uma comunicação nacionalmente integrada e interligada
desde as unidades regionais às nacionais;
Coordenar e supervisionar operacionalmente diretrizes, metas e mudanças
propostas para o futuro da comunicação e marketing na FASE, integrando-a a
processos e produtos já em curso, para garantia de uma reconfiguração plena do
fazer comunicacional da instituição;
Propor e implementar de modo transparente e participativo, governança
descentralizada e adaptada ao novo funcionamento da comunicação e do
marketing pretendidos pela instituição nos próximos anos;
Coordenar, gerenciar, redesenhar e atualizar no escritório nacional,
responsabilidades correntes da comunicação e de seu pessoal, bem como o modo
de funcionamento e da organização do futuro trabalho dessa área na FASE.

III – RELAÇÃO CONTRATUAL COM A FASE:





Contrato CLT, com avaliação ao final do semestre em curso;
Regime de trabalho de 44 horas semanais;
Residência na cidade do Rio de Janeiro;
Salário bruto de R$ 6.263,87, com gratificação de coordenação de R$ 1.879,13




Auxílio creche
Plano de saúde (BRADESCO)

IV - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO




Até o dia 02 de Setembro de 2020: envio de Currículos para o e-mail
comunicacao@fase.org.br com o título VAGA COMUNICAÇÃO DA FASE;
Até dia 09 de setembro de 2020: os/as selecionados/as serão comunicados/as para
entrevista;
A contratação deverá ocorrer ainda em setembro de 2020.

