CÁRITAS BRASILEIRA
REGIONAL NORDESTE 2

EDITAL DE SELEÇÃO 003/2015
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil - CNBB, por intermédio de sua Comissão Permanente de Seleção, torna público aos
interessados a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal com
formação acadêmica na área de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo e/ou
Relações Públicas. Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas neste
instrumento é de requisito essencial para participação em quaisquer das etapas do processo
seletivo.
1 – REQUISITOS
1.1 Curso superior completo em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo ou Relações
Públicas;
1.2 Experiência de, no minimo, 01 ano em veículos de imprensa ou assessoria de comunicação;
1.3 Domínio do office, internet e corel draw;
1.4 Conhecimento de outro idioma: espanhol e/ou inglês;
1.5 Experiência em trabalhos com organizações da sociedade civil, movimentos sociais e redes;
1.6 Relacionamento com veículos de comunicação;
1.7 Disponibilidade para viagens e trabalhos nos fins de semana;
1.8 Facilidade de relacionamento e capacidadade para trabalhar em equipe;
1.9 Habilidade para elaboração de relatórios, textos jornalisticos e produtos pedagógicos para
públicos diversos;
1.10 Habilidade para realizar capacitações reltivas à comunicação;
1.11 Identificação com a missão da Cáritas.
– ATRIBUIÇÕES
– Facilitar o processo de comunicação interna e externa da entidade;
- Relacionamento com as entidades membro do Regional NE2 e rede Cáritas;
- Assessoria, específica na área de comunicação, às entidades membro do Regional;
- Produção de textos, matérias e reportagens para o site e redes sociais da Cáritas NE2 e
portal nacional da rede Cáritas;
2.5 - Envio de pauta para imprensa;
2.6 - Acompanhamento e edição de boletins;
2.7 - Acompanhamento de material gráfico;
2.8 - Apoio em campanhas emergenciais;
2.9 - Acompanhar ações de diversos programas e projetos desenvolvidos pelo Regional;
2.10 - Planejar ações articuladas com a rede de comunicadores da Cáritas Brasileira;
2.11 - Apoiar na organização de eventos;
2.12 - Participação em planejamentos, reuniões, formações e eventos da rede Cáritas;
2.13 - Registro e organização do acervo fotográfico;
2
2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.2
3.3

- CONDIÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO:
SALÁRIO: o/a candidato(a) deverá enviar junto com seu currículo a pretensão salarial;
CARGA HORÁRIA: 36h (trinta e seis) semanal;
LOCAL DE TRABALHO: o/a condidado/a contratado atuará no escritório sede da Cáritas
Brasileira Regional NE2, em Recife (PE). Conforme a necessidade dos trabalhos a serem
realizados, o mesmo poderá viajar pelos 04 (quatro) estados de abrangência do Regional
NE2, sendo eles: Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte;
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3.4 FORMA DE CONTRATAÇÃO: CLT (contrato de experiência de 90 dias);
3.5 BENEFÍCIOS: vale tranporte, cartão alimentação e ajuda de custo, previamente
estabelecida, para pagamento de plano de saúde;
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- DAS ETAPAS DE SELEÇÃO:

4.1 (UMA) 01 VAGA para jornalista e/ou relações públicas;
4.2 Recebimento dos currículos e carta de interesse: os/as cadidatos/as deverão enviar currículo
e carta de interesse explicitando a motivação para participar do processo seletivo. O
recebimento será até o dia 16 de setembro, via e-mail, para:
comunicacao@caritasne2.org.br;
4.3 O processo seletivo para vaga constará de 02 (duas) fases: a 1ª fase (análise curricular) de
caratér eliminatório. A 2ª fase (entrevista) de caráter classificatório.


Entrevista: os/as cadidatos/as que tiverem seus currículos selecionados participarão
da entrevista presencial, que acontecerá no dia 21 de setembro, no escritório sede
da Cáritas Regional NE2, situado na Rua Monte Castelo, 176, Boa Vista,
Recife (PE).



A entrevista será realizada pela Comissão Permanente de Seleçaõ da Cáritas
Brasileira Regional NE2, composta de funcionários da mesma;



O/a cadidato/a selecionado/a terá seu nome publicado no site da Cáritas NE2
(www.ne2.caritas.org.br).

4.4 Cronograma
1. Recebimento dos currículos
2. Entrevista com
selecionados

os

Até o dia 16 de setembro de 2015.

candidatos Dia 21 de setembro de 2015.

3. Resultado final

25 de setembro de 2015.

4. Início do trabalho

05 de outubro de 2015.

A Cáritas Brasileira Regional NE2 se reserva ao direito de não contratar ninguém para esta
função, caso os currículos e/ou as entrevistas não preencham os requisitos exigidos para essa
função.
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