SELEÇÃO DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO

Organização: Associação Brasileira de Saúde Coletiva - Abrasco
Vaga: Profissional de Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas ou
Publicidade & Marketing.
Horário: 40 horas por semana.
Local: Rio de Janeiro, RJ.
Início: a partir de março de 2017.
Função: Membro da equipe da Área de Associados
A Área de Associados tem como objetivo principal o relacionamento com os/as
associados/as da Abrasco e fortalecer a inserção da instituição na comunidade da
Saúde Coletiva, formada por discentes, docentes, pesquisadores, gestores e
profissionais de saúde.
Forma de contratação: CLT (com período de experiência de três meses).

Perfil da vaga
Principais responsabilidades
Planejar política de relacionamento e comunicação institucional;
Planejar e coordenar campanhas de propaganda institucional e programas de relações
públicas;
Elaborar materiais informativos, de divulgação institucional e para eventos;
Coordenar atuação da Área de Associados nos eventos da Abrasco e de outras
instituições;
Desenvolver ações de relacionamento com associados e potenciais associados;
Acompanhar e ou propor pesquisas para percepção da imagem da instituição e do
relacionamento com o seu público.

Competências requeridas
Graduação em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas ou
Publicidade & Marketing;
Excelente capacidade de comunicação oral e escrita;
Excelente habilidade com internet e gestão de newsletter;
Bom conhecimento do pacote Office, em especial Excel;
Familiaridade com bancos de dados;
Experiência em instituições acadêmicas, organizações da sociedade civil ou de
mobilização social (desejável);
Inglês avançado ou intermediário (indispensável), conhecimentos de espanhol
(desejável).

Qualidades necessárias
Comprometimento com o trabalho;
Capacidade de gerenciar múltiplas tarefas e de trabalhar com prazos;
Interesse na área de saúde, ensino superior e direitos humanos;
Bom relacionamento interpessoal;
Comportamento assertivo e proativo.

Modalidades de candidatura
Os(as) interessados(as) devem enviar currículo com carta de apresentação (máximo
duas páginas) contendo pretensão salarial, para <contratacao@abrasco.org.br>.
Indicar no assunto do e-mail: Seleção de Profissional – Área de Associados.

Prazo para envio de candidatura: 03 de fevereiro de 2017.

