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INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA 

 

Edital para Contratação de Analista de Comunicação Social 

 

 

O IDDD é uma organização da sociedade civil de interesse público, fundada há 13 anos, 

que trabalha pelo fortalecimento do Direito de Defesa na área Penal. 

A Organização contrata Profissional para atuar na área de Comunicação Social, dando 

apoio às ações de Comunicação Institucional e divulgação dos projetos realizados. 

O(a) profissional deverá ter o seguinte perfil: 

* Formação de nível Superior, preferencialmente na área de Comunicação Social e 

Habilitação em Jornalismo; 

* Desejável formação na área de Direito e/ou conhecimento específico da área de 

Criminologia; 

* Afinidade com questões relacionadas a Direitos Humanos na área penal; 

* Experiência na formulação e realização de plano de comunicação; 

* Experiência em assessoria de imprensa; 

* Desejável experiência em organizações do Terceiro Setor; 

* Domínio de informática, inclusive conhecimento avançado de ferramentas de internet, 

como ambiente de administração de sites, administração e envio de mala direta online e 

uso de mídias sociais; 

* Excelente redação; 

* Conhecimento de inglês e/ou espanhol; 

* Proatividade e facilidade de trabalhar em grupo. 

 

Principais Atividades: 

 

* Formulação de proposta de ação estratégica em comunicação para diferentes públicos 

(associados, público externo e imprensa), para aprovação, e execução do plano aprovado; 

* Aprimoramento dos suportes de comunicação institucional e dos meios de divulgação de 

projetos, eventos e discussões de interesse público; 

* Clipping diário e acompanhamento das pautas afins em meios eletrônicos; 

* Atendimento e provocação de imprensa e outras mídias; 

* Formulação de conteúdo para meios próprios de comunicação (site, mídias sociais, 

materiais especiais); 

* Divulgação prévia e registro (fotográfico ou outros) dos eventos da Organização; 

* Produção de relatórios de atividades; 

* Identificação e interlocução com parceiros e fornecedores da área de comunicação; 

* Colaboração para organização dos eventos e para o desenvolvimento institucional da 

ONG. 

 

Especificações da Contratação: 

 

Dedicação: 40 horas semanais 

Remuneração: R$ 3.000,00 a 3.500,00 

Modalidade: CLT 
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Benefícios: Vale-transporte, Vale-refeição, Seguro-saúde, Assistência odontológica e Cesta 

de Natal. 

Inicio do trabalho: imediato 

 

Processo seletivo: 

Candidatura pelo sistema Oportunidades GIFE, com envio de pretensão salarial e 02 (dois) 

contatos de referência. 

Análise curricular, entrevista e teste prático. 

 

Interessados e interessadas deverão se cadastrar na Comunidade GIFE 

(http://www.gife.org.br/ogife_oportunidades.asp) para concorrer à vaga 

http://www.vagas.com.br/v792077 até 22/08/2013. 

http://www.gife.org.br/ogife_oportunidades.asp
http://www.vagas.com.br/v792077

