
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO – ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Data do edital: 27/10/2015 

Prazo para candidatura: 16/11/2015 

Área institucional: Comunicação 

Local: Santarém/PA 

Carga horária: 40 horas/semana 

Início: Janeiro de 2016. 

 

Da organização: 

A Terra de Direitos desenvolve e apóia ações relacionadas à promoção, defesa 

e reparação dos direitos humanos. Atua pelos direitos humanos, principalmente 

pelos econômicos, sociais, culturais e ambientais, assim como contribuímos 

com a luta emancipatória dos movimentos populares para a efetivação desses 

direitos. 

 

A Comunicação na Terra de Direitos é ferramenta estratégica para incidência 

política nas linhas de atuação da organização. O(a) profissional contratado(a) 

atuará de maneira a assegurar a comunicação estratégica dos projetos e das 

pautas de luta da Terra de Direitos, além da comunicação interna entre 

diferentes membros e processos da organização.  

 

Das atividades 

- Propor e realizar atividades que contribuam para dar visibilidade às lutas de 

povos, comunidades e movimentos sociais acompanhados pela organização; 

- Acompanhar e monitorar consultorias externas na área de comunicação; 



- Acompanhamento e elaboração de oficinas e atividades formativas voltadas à 

educação em direitos humanos. 

- Desenvolver as atividades de comunicação do escritório da Terra de Direitos 

em Santarém e outros, quando necessário; 

- Produção de conteúdos para os canais de Comunicação da organização (site, 

redes sociais, boletim informativo, materiais audiovisuais, publicações) 

- Atualização e manutenção de site e redes sociais; 

- Acompanhamento editorial de publicações; 

- Acompanhamento de mídia (clipagem);  

- Redação de comunicados à imprensa; 

- Atendimento à imprensa; 

- Organização de mailing;  

- Produção de material audiovisual; 

- Edição de imagens, vídeo e áudio; 

- Acompanhamento de atividades desenvolvidas pela Terra de Direitos; 

- Cobertura fotográfica; 

 

Requisitos  

 

- Formação superior preferencialmente em Jornalismo (serão aceitas 

candidaturas de outras áreas de ciências humanas); 

- Interesse na área dos direitos humanos; 

- Aptidão para trabalho em grupo, em especial junto a comunidades tradicionais 

e movimentos sociais; 

- facilidade em realizar atividades de formação e educação popular; 

- Aptidão para planejamento do trabalho;  

- Disponibilidade para viagens; 

- Capacidade de comunicação oral e escrita; 

- Capacidade de produzir conteúdos multimídia, em especial audiovisual 

(desejável); 

- Conhecimento na produção audiovisual; 

- Inglês e Espanhol fluente (desejável); 

- Experiência com movimentos sociais ou organizações da sociedade civil 

(desejável). 



 

Do processo de seleção: 

1) Inscrições 

 

Deverão ser encaminhadas até o dia 15 de novembro de 2015, domingo, às 

18h, para o e-mail comunicacao@terradedireitos.org.br. No campo “assunto”, 

colocar: "Edital para Assessoria de Comunicação” e anexar a seguinte 

documentação: 

 

a) Currículo, com dados pessoais para contato (email e telefones); 

b) Carta de Apresentação de, no máximo, duas laudas, expondo os motivos 

que o (a) levaram a concorrer à vaga; 

c) No mínimo três materiais já produzidos e/ou publicados; 

d) indicação de dois profissionais (nome, cargo, instituição e contato) que 

possam oferecer referências ao(a) candidato(a) 

f) Texto de até uma página sobre o seguinte tema: direitos humanos e povos e 

comunidades tradicionais  

 

2) Etapas de Seleção  

 Etapa 1 - Análise da documentação que compõe a inscrição (currículo, carta 

de apresentação e materiais). O resultado da 1ª etapa será divulgado no dia 23 

de novembro, até 18h, por email e telefone. 

 

 Etapa 2 – Entrevista  pessoal - dia 30 de novembro, segunda-feira, em horário 

a ser definido, conforme convocação por email e/ou telefone. Participarão 

dessa etapa somente os (as) selecionados (as) na etapa 1. As entrevistas 

serão realizadas no escritório da Terra de Direitos localizado em Santarém. 

 

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 7 de dezembro, até 

18h, por email. Todas/os as/os candidatas/os serão informadas/os acerca do 

resultado de cada etapa da seleção. 

 

Remuneração 

Compatível com a função. 



 

Para mais informações sobre a Terra de Direitos, acesse: 

www.terradedireitos.org.br 

 

 

 

Curitiba, 25 de julho de 2014  

Secretaria Geral Terra de Direitos 

www.terradedireitos.org.br 

Fone/fax: (041) 3232-4660 

 

 

http://www.terradedireitos.org.br/

