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Vaga 

 Assistente de Comunicação  

 
Estamos	   em	   busca	   de	   uma	   pessoa	   jovem	   com	   paixão	   por	   comunicação	   para	  
ajudar	  a	  comunicar	  a	  visão	  de	  transformação	  do	  Instituto	  Nossa	  Ilhéus,	  por	  meio	  
de	   vários	   canais	   e	   plataformas,	   e	   para	   fazer	   o	   diálogo	   do	   instituto	   com	   os	  
diversos	  públicos	  acontecer!	  Tem	  que	  ser	  uma	  pessoa	  entusiasmada	  que	  gosta	  
de	  filmar,	  fotografar	  e	  escrever	  artigos	  jornalísticos.	  
 

Requisitos	  
-‐	  Flexibilidade	  para	  mudanças	  
-‐	  Vontade	  de	  aprender,	  se	  desenvolver	  e	  crescer.	  
-‐	  Graduação	  completa	  em	  marketing,	  administração,	  jornalismo,	  publicidade	  e	  
afins..	  
-‐	  Disponibilidade	  para	  início	  imediato	  
	  

Diferenciais	  
-‐	  Espírito	  empreendedor	  
-‐	  Experiência	  em	  escrever	  textos	  jornalísticos;	  
-‐	  Familiaridade	  com	  ferramentas	  de	  design;	  
-‐	  Conhecimento	  em	  mídias	  sociais	  e	  plataformas	  digitais	  de	  comunicação;	  
-‐	  Inglês	  avançado	  
	  

O	  que	  temos	  para	  oferecer	  
-‐	  40	  horas	  semanais;	  
-‐	  Salário	  compatível	  com	  o	  mercado	  –	  CLT;	  
-‐	  Participar	  ativamente	  da	  transformação	  de	  Ilhéus	  e	  do	  Sul	  da	  Bahia.	  
	  
Você	  é	  assim?	  O	  que	  está	  esperando?	  	  
Envie	  seu	  currículo	  e	  carta	  de	  interesse*	  para:	  	  
gabriel@nossailheus.org.br	  
	  
Prazo	  para	  envio	  de	  currículo:	  20	  de	  Outubro	  de	  2015	  
	  

Quer	  aprender	  a	  fazer	  uma	  carta	  de	  interesse?	  
Acesse:	  http://pt.wikihow.com/Escrever-‐uma-‐Carta-‐de-‐Interesse-‐para-‐um-‐Emprego	  
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Vaga	  para	  Assistente	  de	  Comunicação	  	  
1.	  Data	  de	  envio	  de	  currículo	  e	  carta	  de	  interesse:	  13	  a	  20	  de	  outubro	  de	  2015;	  	  

2.	  Dedicação:	  40	  horas	  semanais	  /	  8h30	  às	  12h30	  e	  14h	  às	  18h.	  Muitos	  horários	  
são	  variados	  de	  acordo	  com	  eventos	  e	  atividades	  do	  Instituto	  Nossa	  Ilhéus,	  e	  as	  
horas	  são	  computadas	  em	  banco	  de	  horas.	  	  

3.	  Local	  de	  Trabalho:	  Rua	  Eustáquio	  Bastos,	  126,	  Sala	  803	  –	  Centro,	  Ilhéus	  –	  BA.	  

4.	  Salário	  líquido:	  R$	  800	  (oitocentos	  reais)	  –	  CLT.	  	  

5.	  Atividades	  do	  Assistente	  de	  Comunicação	  	  

• Atuação	  direta	  com	  a	  Diretora	  Presidente	  do	  Instituto	  Nossa	  Ilhéus	  e	  com	  
o	  Gerente	  de	  Comunicação;	  

• Comunicação	  institucional,	  em	  conjunto	  com	  o	  Gerente	  de	  Comunicação;	  

• Suporte	  à	  gestão	  de	  mídias	  sociais	  e	  ferramentas	  de	  comunicação,	  tais	  
como	  facebook,	  youtube,	  mailchimp,	  twitter,	  instagram,	  pinterest,	  
linkedin,	  whatsapp;	  

• Elaboração	  de	  artigos	  jornalísticos	  e	  institucionais;	  

• Redação	  de	  press	  releases;	  

• Design	  de	  peças	  de	  comunicação	  institucional	  

• Organização	  de	  arquivos,	  documentos	  e	  ferramentas	  da	  área	  de	  
comunicação;	  

• Apoio	  a	  redação	  de	  projetos	  e	  captação	  de	  recursos;	  	  

• Gestão	  de	  Wordpress,	  SEO	  e	  Google	  AdWords	  

• Produção	  de	  pautas	  radiofônicas	  

• Coleta	  e	  análise	  de	  indicadores	  

• Clipagem	  

• Gestão	  de	  arquivos	  digitais	  no	  servidor	  

• Apoio	  à	  Agência	  de	  Comunicação	  Colaborativa	  pela	  Cidadania	  
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6.	  Aptidões	  do	  Assistente	  de	  Comunicação	  	  

Todos	  os	  itens	  abaixo	  são	  importantes	  e	  serão	  considerados,	  mas	  não	  são	  
obrigatórios	  para	  a	  vaga:	  	  

• Graduação	  completa	  em	  marketing,	  administração,	  jornalismo,	  
publicidade	  e	  afins;	  	  	  

• Experiência	  prévia	  em	  trabalho	  no	  Terceiro	  Setor	  e	  em	  trabalhos	  com	  
impacto	  social	  relevante;	  	  	  

• Experiência	  prévia	  em	  trabalhos	  de	  Monitoramento	  Social;	  	  	  

• Experiência	  prévia	  em	  comunicação,	  jornalismo,	  marketing	  e	  afins;	  	  	  

• Experiência	  prévia	  em	  gestão	  de	  projetos;	  	  	  

• Experiência	  em	  relacionamento	  com	  stakeholders;	  	  	  

• Habilidade	  comunicacional	  (palestras,	  reuniões,	  apresentações,	  etc.);	  	  	  

• Conhecimento	  jurídico	  básico;	  	  	  

• Inglês	  avançado	  ou	  fluente;	  	  	  

• Habilidade	  com	  softwares	  de	  design	  e	  tratamento	  de	  imagens.	  

	  
7.	  Como	  se	  candidatar	  	  

Os	  candidatos	  interessados	  tem	  até	  o	  dia	  20	  de	  Outubro	  de	  2015	  para	  enviar	  
currículo	  e	  carta	  de	  interesse	  para	  gabriel@nossailheus.org.br	  	  

Após	  a	  análise	  de	  currículos	  e	  cartas	  de	  interesse,	  os	  candidatos	  habilitados	  
serão	  convocados	  para	  fazer	  uma	  pré-‐entrevista	  com	  o	  Gerente	  de	  
Comunicação.	  

8.	  Início	  	  

O	  candidato	  selecionado	  assumirá	  o	  cargo	  imediatamente	  após	  a	  conclusão	  do	  
processo	  seletivo.	  
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