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Vaga de Analista Pleno de Comunicação para a

Sociobiodiversidade

São Paulo/SP - Prazo 02/12/2022

A Organização

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem �ns lucrativos, quali�cada como

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 1994 para propor soluções

integradas a questões socioambientais. O ISA tem como objetivo defender bens e direitos sociais, coletivos

e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. Com sede

em São Paulo (SP), possui subsedes em Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR), São Gabriel da

Cachoeira (AM), Canarana (MT), Eldorado (SP), e Altamira (PA). O ISA tem como missão institucional

defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos

direitos humanos e dos povos. Produz estudos, pesquisas, projetos e iniciativas que promovem a

sustentabilidade socioambiental, divulgando a pluralidade cultural do país.

Objetivo desta Contratação

O presente edital visa preencher uma vaga de Assessor de Comunicação para o tema Economia da

Sociobiodiversidade no escritório do ISA no município de São Paulo (SP), na área de Comunicação. A

pessoa contratada será responsável por contribuir para a efetiva comunicação do tema da Economia da

Sociobiodiversidade para diferentes públicos e em diversas plataformas, por meio do planejamento,

produção e divulgação de atividades e conteúdos que reforcem o protagonismo das comunidades

envolvidas e o apoio desenvolvido pelo ISA.

Preferência declarada: o ISA apoia ações a�rmativas, e portanto dará preferência a candidaturas de

pessoas negras, indígena ou de qualquer outro segmento dos povos e comunidades tradicionais do Brasil,

de mulheres, de pessoas LGBTQIA+ e PCD (neste caso enviar o número de CID, por gentileza). Para

tanto adotaremos �exibilidade quanto às exigências do edital.

Principais Atribuições:

https://www.socioambiental.org/
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· Centralizar a comunicação do tema da economia da sociobiodiversidade em interlocução
direta com as coordenações do ISA, articulando processos de comunicação interna para
facilitar tomadas de decisão entre as equipes;

· Produzir material jornalístico de alta qualidade sobre o tema da Economia da
Sociobiodiversidade, em formatos diversos, para apresentação das iniciativas e seus resultados
ao longo do tempo;

· Contratar e gerir contratos com fornecedores para produção e distribuição de conteúdos
relacionados ao tema;

· Planejar atividades e eventos para a produção e distribuição de conteúdos e divulgação do
tema;

· Apoiar a assessoria de imprensa do ISA e a equipe de redes sociais em relação aos produtos e
iniciativas da economia da sociobiodiversidade;

· Articular com as equipes de comunicação do ISA nos escritórios regionais a produção de
material de comunicação/divulgação sobre o tema da economia da sociobiodiversidade;

· Participar de espaços de debate e incidência política sobre o tema da economia da
sociobiodiversidade em que o ISA está inserido.

Per�l Esperado:

❖ Formação superior em Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Marketing, Relações
Públicas, Rádio e TV ou interdisciplinares a�ns;

❖ Interesse e disposição para trabalhar diretamente com populações indígenas e tradicionais;

❖ Interesse e disposição para atuação versátil em nível local e nacional, tanto na produção
quanto na divulgação de conteúdos;

❖ Disponibilidade para realizar viagens quando necessário;

❖ Boa organização no trabalho e habilidade para trabalhar com equipes diversas, em tempos e
contextos especí�cos dos locais e regiões onde o ISA atua;

❖ Clareza na comunicação oral e escrita; saber escutar e interpretar os outros, comunicando-se
apropriadamente com diferentes audiências e em contextos multiculturais;

Habilidades Desejáveis:
❖ Experiência com comunidades indígenas, quilombolas, e/ou ribeirinhas amazônicas;
❖ Experiência direta com produção multimídia;
❖ Capacidade de interlocução com diferentes públicos;
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❖ Experiência em reportagem e edição de textos;
❖ Experiência em assessoria de imprensa;
❖ Facilidade para redação jornalística e publicitária;
❖ Experiência com atividades de economia solidária;
❖ Domínio da linguagem audiovisual, com experiência técnica e em equipamentos.

Condições de contratação e benefícios:

❖ Regime CLT;

❖ Salário compatível com a exigência do cargo (Analista pleno) na faixa entre: R$ 6,2 mil e R$

7,8 mil

❖ 40 horas semanais (8hs diárias,  horários a combinar);

❖ Local de trabalho: no escritório de São Paulo (SP);

❖ Seguro de Vida;

❖ Plano de Saúde;

❖ Vale Alimentação ou Vale Refeição;

❖ Vale Transporte (se necessário)

Início previsto das atividades: meados de dezembro de 2022

Para participar do processo de seleção:
1. Preencha o Formulário de Seleção clicando aqui e enviando os documentos solicitados:
2. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: roberto@socioambiental.org. Não serão aceitas

submissões por este email, apenas pelo formulário acima.

Prazo para candidaturas:  02/12/2022

Após 10 dias do encerramento do prazo para candidaturas, o ISA entrará em contato por email

apenas com os candidatos selecionados na primeira fase, a fim de apresentar as próximas etapas.

Fique de olho no seu e-mail! :)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnzC37p6KW9GNhzT0HUiMOjcG3L3qn_6w-YTABIswHwptGVQ/viewform?usp=pp_url&entry.381107515=COM004+-++Analista+Pleno+de+Comunica%C3%A7%C3%A3o+para+a+Sociobiodiversidade+-+S%C3%A3o+Paulo-SP+-+Prazo+02-12-2022

