SELEÇÃO DE JORNALISTA PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO

A Abrasco é uma entidade privada e sem fins lucrativos que compreende a saúde como
direito de todas e todos os indivíduos e coletividades e está comprometida com a
melhoria das condições de vida da população brasileira, bem como a preservação e a
valorização dos Direitos Humanos.
O setor de Comunicação da Abrasco tem como objetivo principal assegurar uma
comunicação estratégica da instituição e de seus projetos junto a associadas e
associados, demais sujeitos e ao conjunto da sociedade.
Para manter e ampliar este objetivo, encontra-se aberto de 6 a 20 de janeiro de 2020 o
processo seletivo para o preenchimento de uma (1) vaga de jornalista.

Organização: Associação Brasileira de Saúde Coletiva - Abrasco
Vaga: jornalista
Forma de contratação: Contratação de Pessoa Jurídica por instrumento normativo
padrão e pagamento por meio de nota fiscal emitida por MEI ou Simples Nacional.
Início das atividades: a partir de fevereiro de 2020.

Perfil da vaga
Principais responsabilidades
•

•
•
•

Apuração, redação, edição e publicação de conteúdo jornalístico e institucional
para os canais de comunicação da entidade (sites institucionais, redes sociais,
boletim informativo, materiais audiovisuais e outros tipos de publicação).
Atendimento e relacionamento com a imprensa.
Produção e edição de conteúdo jornalístico e institucional para congressos e
eventos organizados pela Abrasco e parceiros.
Cobertura de congressos e eventos.

Competências requeridas
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Jornalista formado com registro profissional.
Mínimo de 7 anos de experiência comprovada em veículos de imprensa e/ou
agências de comunicação e/ou comunicação alternativa, e/ou órgãos de
comunicação institucional.
Excelente capacidade de comunicação oral e escrita.
Compreensão e familiaridade com as pautas de Saúde Pública/Saúde Coletiva e
Ensino Superior.
Excelente habilidade do uso da internet como ferramenta de trabalho.
Bom conhecimento do pacote Office.
Domínio das plataformas de Comunicação Digital, como Wordpress, redes
sociais e aplicativos.
Disponibilidade para viagens programadas.
Domínio oral e escrito da língua inglesa.

Qualidades necessárias:
•
•
•
•
•
•
•

Comprometimento com o trabalho.
Interesse nas áreas de Saúde, Ensino Superior, Direitos Humanos, e Políticas
Públicas.
Capacidade para trabalhar coletivamente e em equipe.
Capacidade de gerenciar múltiplas tarefas e de trabalhar com prazos.
Bom relacionamento interpessoal e bom humor.
Comportamento assertivo e proativo.
Respeito e compromisso com a valorização das diversidades.

Diferenciais importantes:
•
•
•
•

Fluência em uma segunda língua estrangeira.
Formação pós-graduada em Comunicação e/ou Saúde Pública/Saúde Coletiva.
Vivência junto a movimentos sociais e organizações da sociedade civil.
Habilidades com programas de edição de imagem e vídeo.

Candidatura:
Interessados e Interessadas devem enviar, em arquivos word separados e identificados,
o currículo atualizado (curriculo_nomedocandidato.docx) e a carta de apresentação
(carta_nomedocandidato.docx) na qual expõe as motivações que sustentam a
candidatura à vaga e as principais contribuições que poderá somar ao trabalho
atualmente desenvolvido pelo setor de Comunicação da Abrasco.
O texto deverá ter no máximo duas páginas e trazer a pretensão salarial. Indicar no
assunto Vaga Jornalista e enviar e-mail para contratacao@abrasco.org.br.

Abertura e divulgação da chamada pública: 6 de janeiro de 2020 (segunda-feira).
Prazo para envio de candidatura: 20 de janeiro de 2020 (segunda-feira e feriado).

