EDITAL DE SELEÇÃO CONTRATAÇÃO
TÉCNICO COMUNICAÇÃO
O PROCESSO DE SELEÇÃO
A Coordenação Executiva do Centro de Estudos do Trabalho e Assessoria ao Trabalhador e
a Trabalhadora - CETRA faz saber aos interessados/as que está recebendo inscrições para o
processo seletivo para CONTRATAÇÃO de técnico nível superior, para atuação na área de
Comunicação.

FUNÇÕES DO CONTRATADO
●

Acompanhamento e cobertura de ações institucionais e de projetos;

●

Assessoria de imprensa;

●

Gestão e desenvolvimento de conteúdo para redes sociais;

●

Gestão e desenvolvimento de conteúdo para site institucional.

PERFIL BUSCADO
●

Formação superior completa em Comunicação Social;

●

Capacidade de elaboração de textos para informes, circulares e outras produções
textuais de comunicação interna e externa;

●

Domínio dos principais recursos da informática e softwares do pacote office e
similares;

●

Ter domínio da escrita em língua portuguesa;

●

Ter capacidade de trabalho em equipe, e disposição para contribuir na inteligência
colaborativa e na aposta no diálogo social;

●

Residir em Fortaleza e ter disponibilidade para viagens;

●

Habilidade para dialogar com públicos diversos;

●

Capacidade de colaborar em grupos; auto responsabilizar-se por agendas e
entregas de produtos; capacidade colaborativa; de governança horizontal; atitude
positiva na convivência do grupo;

●

Habilidade de encaminhar e movimentar processos.
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EXPERIÊNCIAS DESEJÁVEIS
●

Experiência prévia em atuação com comunicação popular;

●

Conhecimento do pacote Office e dos serviços Google (Gmail, Drive, Docs…);

●

Conhecimentos em inglês e/ou espanhol;

●

Compreensão da dinâmica de funcionamento das Organizações da Sociedade Civil
(OSCs), entidades sindicais, movimentos sociais e organismos governamentais de
acesso aos direitos sociais;

●

Conhecimento da realidade dos povos da zona rural, territórios indígenas,
comunidades tradicionais e ribeirinhas;

●

Habilitação de motorista (moto e/ou carro).

FASES DA SELEÇÃO
●

1ª fase: Análise de currículo (eliminatória e classificatória);

●

2ª fase: Entrevista (currículos selecionados na 1ª fase);

●

3ª Fase: Formação do cadastro de reserva (por ordem de classificação);

●

4ª fase: Contratação imediata por regime CLT (o/a Contratado/a passará por um
período de experiência de 90 dias).

TEMPO CONTRATAÇÃO
●

1 ano (12 meses)

CARGA HORÁRIA
●

40 (quarenta) horas /semana

REMUNERAÇÃO
●

A combinar

PRAZOS
●

Recebimento dos currículos - até o dia 13 de maio de 2022.

●

Entrevistas – de 16 a 20 de maio de 2022.
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ENVIO DO CURRÍCULO
O currículo deve ser enviado com assunto “SELEÇÃO TÉCNICO/A COMUNICAÇÃO” o
para o endereço eletrônico: cetra1981@cetra.org.br com cópia para neila@cetra.org.br;
O CETRA reserva-se ao direito de não selecionar nenhum/a dos/as candidatos/as
participantes, caso venha a considerar que os/as mesmos/as não atendam as condições
estabelecidas.

SOBRE O CETRA
O Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador e à
Trabalhadora começou a escrever sua história em 1981. São 40 anos de atuação
trabalhando e lutando pela garantia de direitos humanos no Nordeste brasileiro, e em
especial, no Ceará.
A instituição, que no início de sua existência lutou pelo direito à terra, nos últimos
anos vem atuando principalmente sob as temáticas da convivência com o Semiárido,
agroecologia, socioeconomia solidária, segurança alimentar e nutricional no intuito de
contribuir para o bem viver no campo e na cidade com foco na melhoria da qualidade de
vida de agricultoras e agricultores familiares, de povos tradicionais do campo — em
especial indígenas e quilombolas — das juventudes e de mulheres camponesas.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Miguel Cela | miguel@cetra.org.br ou (85) 99620-1380

NOSSAS REDES
www.cetra.org.br | @cetraceara
Instagram | Facebook | Twitter
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