CONTRATO DE TRABALHO / ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO

A FASE – Solidariedade e Educação abre edital para contratação por tempo determinado, por
CLT, de profissional de Comunicação Social para preenchimento de vaga de Assistente de
Comunicação, nível pleno, em sua sede no Rio de Janeiro.
Sobre a vaga e o perfil que buscamos:
Para esta função, a/o candidata/o deve ter formação em Comunicação Social, com
habilitação em jornalismo, experiência comprovada em redação de veículo de mídia, agência
de comunicação, assessoria de imprensa ou similares, além da atuação em diferentes redes
sociais.
Visando a diversidade, a FASE prioriza a contratação de mulheres, pessoas que se identificam
como negras ou não brancas, indígenas e população LGBTQIA+.
O interesse, conhecimento e experiência com pautas ligadas a organizações, movimentos
sociais e temáticas como educação popular, direitos humanos, direitos das mulheres, racismo
e justiça ambiental são considerados um diferencial, assim como domínio aplicativos de
gerenciamento de redes sociais, de softwares de edição de vídeo, tratamento de imagem, e
transmissão online.
A/o selecionada/o vai trabalhar na sede da instituição, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio,
de forma presencial.
Atribuições da função:
— Gerir e editar conteúdos para o site institucional e listas de transmissão;
— Produzir conteúdo para newsletters e materiais gráficos;
— Planejar e definir estratégias de divulgação e promoção do conteúdo e das atividades da
em diferentes redes sociais;
— Produzir, editar e fazer curadoria de conteúdo das redes sociais da FASE (vídeos, textos,
fotos e cards);
— Acompanhar indicadores de performance, analisar resultados e produzir relatórios sobre o
desempenho;
— Estar em contato com equipes de comunicação de organizações parceiras, articulações e
redes em que a FASE atua;
— Pró atividade em fazer contato, sempre que necessário, com as equipes que atuam na FASE
para apuração e produção de conteúdo;

Informações sobre o contrato:
Contratação por período determinado, em regime de CLT.
Início: 21 de março de 2022

Término: 31 de janeiro de 2023
A jornada é de 44h semanais, salário de R$ 6.608,38 e benefícios (vale-transporte, seguro de
vida e auxílio-creche).

Como concorrer:
Envie currículo ou portfólio e uma carta de intenção, até às 23h59 do dia 15 de março para:
comunicacao@fase.org.br / assunto VAGA ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO.

