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EDITAL DE SELEÇÃO DE UM PROSSIONAL DE COMUNICAÇÃO N.º 001/2021
O SERTA – Serviço de Tecnologia Alternativa torna público o edital 001/2021 para
contratação de um profissional de Comunicação Social, com habilitação em
jornalismo, para compor a sua equipe de comunicação, conforme especificações
abaixo.
Os interessados deverão encaminhar até o dia 09/03/2021 curriculum vitae para o
endereço: comunicacao@serta.org.brcom o assunto: Vaga Jornalista. Será uma
(01) vaga para o/a profissional com formação em Comunicação Social – Jornalismo.
O acolhimento do/a selecionado/a será para compor a equipe de forma imediata, com
atuação na Unidade Pedagógica do SERTA em Glória do Goitá/PE.
O processo de seleção compreenderá:
•
•

Análise de Currículo;
Entrevista individual;

Os/as candidatos devem ter interesse na área de comunicação para o
desenvolvimento das “atividades básicas” indicadas a seguir e manter contato direto
com jovens, agricultores/as, imprensa e participar de processos de construção de
trabalho em grupo. É imprescindível ter boa redação.
Atividades básicas:
•
•
•
•
•

Produção de conteúdos específicos para a imprensa, sugestões de pauta,
contatos estratégicos, agendamentos.
Produção de conteúdo para as mídias próprias (site institucional, redes sociais,
boletim informativo e produtos audiovisuais);
Acompanhamento/cobertura de ações comunitárias e outros eventos da
instituição.
Realização de pesquisas; edição de clippings mensais;
Participação em reuniões de acompanhamento e avaliação da equipe e
institucionais;

Perfil do/a profissional
•

Excelente redação; Organizado; Propositivo; Proativo; Confiável; Bom
relacionamento interpessoal; Habilidade na convivência em grupo;
Disponibilidade.
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Critérios
Ter formação superior no curso de Comunicação Social – habilitação em jornalismo,
em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC. Ter disponibilidade para trabalhar na
Unidade Pedagógica Serta Glória do Goitá/PE. Residir em um dos municípios: Glória
do Goitá, Lagoa de Itaenga, Feira Nova, Limoeiro, Carpina, Paudalho, Chã de Alegria,
Vitória de Santo Antão, Moreno e Pombos.
Conhecimentos requeridos
Bom conhecimento do pacote Office; desejável conhecimento de software de edição
de imagem, áudio e vídeo. Ótimas capacidades de síntese, comunicação oral e
escrita. Habilidade com internet, principalmente com websites e redes sociais.
Habilidade com fotografia. Interesse no terceiro setor.
Condições de contratação
Vaga: 01 (uma)
Duração: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
Carga horária: 30 horas semanais
Vínculo: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, podendo ser
Microempreendedor Individual – MEI.
Remuneração
Salário compatível com o mercado; transporte; alimentação (no local) e seguro.
Documentação Exigida
O/A candidato/a selecionado/a deverá apresentar originais e/ou cópia dos seguintes
documentos:
•
•
•
•
•
•

Original da Carteira de Identidade;
Original do CPF;
Cópia do comprovante de residência;
Cópia do Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
Original do Certificado de conclusão de curso, expedido pela Instituição de
Ensino;
Original do Laudo médico, no caso de o candidato se declarar portador de
deficiência;
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Cronograma
DATA

ETAPA

03/03

Abertura do edital

Até 09/03

Recebimento de CVs

Até 10/03

Avaliação de CVs e convocação dos pré-selecionados

11/03

Entrevistas

12/03

Divulgação do resultado por e-mail e site

Até 15/03

Prazo de recurso

16/03

Resultado final

17/03

Início do/a admitido/a

Toda informação oficial sobre a seleção e comunicação com o Serta acontecerá,
respectivamente, através do e-mail comunicação@serta.org.br e, para fins de prazos
previstos, serão consideradas mensagens recebidas até as 23:59h do dia
estabelecido no cronograma.
Sobre o SERTA
Uma instituição com 31 anos dedicados a formação. Tem como Missão formar jovens,
educadores/as e produtores/as familiares para atuar na transformação das suas
circunstâncias e na promoção do desenvolvimento sustentável do campo.
www.serta.org.br.

Ibimirim, 3 de março de 2021.

ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
Serviço de Tecnologia Alternativa
Presidenta

