
 

 

 

SERTA – SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA 

AVISO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA EDITAL N.º 004/2022 
 

 

O SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA - SERTA, com sede no Açude 
Engenheiro Francisco Saboya, S/N, Zona Rural, Ibimirim - PE, inscrito no CNPJ sob 
nº 12.048.807/0001-83, representado neste ato por sua Presidenta, ALEXSANDRA 
MARIA DA SILVA, no uso de suas atribuições torna público, para o conhecimento 
dos interessados/as, a abertura da Seleção Simplificada Edital n.º 004/2022 , tendo 
como objetivos a contratação de 01 Profissional de Comunicação Social, com 
habilitação em Jornalismo e 01 Assessor de Comunicação com formação em 
Comunicação Social com habilitação em publicidade e propaganda e/ou Marketing 
digital e Social Média e especialidades afins.  

 

RESOLVE: 

I. Instituir a comissão responsável pelo processo da Seleção Simplificada e 
Edital 004/2022, ficando, desde já, designados/as os seguintes membros: 
Niédja do Nascimento Nazário, Leandro Pacheco da Silva e Zuleide 
Bezerra dos Santos.  
 

II. Estabelecer que é de responsabilidade dessa comissão a criação dos 
instrumentos técnicos necessários para seleção, elaboração e divulgação 
dos resultados, além dos comunicados que se fizerem necessários.  

 

 

Ibimirim – PE, 11 de abril de 2021.  

 

 

ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 
Serviço de Tecnologia Alternativa 

Presidenta  



 

 

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 
 MODALIDADE SELEÇÃO SIMPLIFICADA (SELEÇÃO DE CURRÍCULOS E 

ENTREVISTA) 
EDITAL  N.º 004/2022 

 
 
 

O Serviço de Tecnologia Alternativa – SERTA é uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) que tem como missão formar pessoas para 
atuarem na transformação das circunstâncias econômicas, sociais, ambientais, 
culturais e políticas na promoção do desenvolvimento sustentável. Organização foi 
fundada em 1989, desde então tem atuado para fomentar um movimento pela 
valorização do ambiente rural e urbano, trabalhando e integrando os agricultores, 
pessoas da zona urbana com este aspecto de base agroecológica e em especial os 
idosos, as escolas do campo e as políticas públicas, buscando valorização da 
cultura local para transformar as circunstâncias do ambiente rural.  
 
Torna público que estão abertas inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 
Edital 004/2022, para contratação 01 Profissional de Comunicação Social, com 
habilitação em Jornalismo e 01 Assessor de Comunicação com formação em 
Comunicação Social com habilitação em publicidade e propaganda e/ou Marketing 
digital e Social Média e especialidades afins, com jornada de trabalho Presencial na 
Unidade Pedagógica do SERTA em Glória do Goitá/PE e disponibilidade para 
cumprir jornada de trabalho presencial na Unidade Pedagógica do SERTA em 
Ibimirim/PE, com apoio logístico da organização. Os interessados deverão 
encaminhar o Curriculum Vitae com comprovações (Serão considerados os 
seguintes aspectos devidamente comprovados com documentos oficiais: Formação 
(graduação e especialização) e comprovações documentais (Carteira de trabalho, 
Contratos e/ou Declarações) das Experiências Profissionais Compatível com a 
inscrição feita) para o endereço eletrônico: serta@serta.org.br com o assunto: 
Edital 004/2022 - e descrever o cargo que quer pleitear, conforme cronograma do 
processo seletivo.  

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS  
 
 

1. LOCAL REFERÊNCIA DO TRABALHO PRESENCIAL: UNIDADE 
PEDAGÓGICA DO SERTA DE GLORIA DO GOITA/PE e disponibilidade 
para cumprir jornada na Unidade Pedagógica SERTA em Ibimirim/PE. 

 
2. VAGAS: UMA VAGA PARA CADA PROFISSIONAL 

01 Profissional de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo; 
01 Assessor de Comunicação com formação em Comunicação Social com 
habilitação em publicidade e propaganda e/ou Marketing digital e Social Média e 
especialidades afins. 

  



 

 

 
2.1 Profissional de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo 
 
Vaga: 01 (uma) 
Duração: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. 
Carga horária: 25 horas semanais 

Vínculo: CLT  

Remuneração: R$ 3.000,00 
 

2.3 Assessor de Comunicação com Formação em Comunicação Social com 
Habilitação em Publicidade e Propaganda e/ou Marketing Digital e Social Média 
e Especialidades Afins.  
 
Vaga: 01 (uma) 
Duração: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. 
Carga horária: 40 horas semanais 

Vínculo: CLT 
Remuneração: R$ 2.000,00 
 
Ajuda de custo de R$ 300,00 para transporte e alimentação para ambos os cargos. 
 
 

3. PROCESSO SELETIVO  
 

O processo de seleção compreenderá: 
 

● Análise de Currículo;  
● Entrevista Individual; 

 
Os/as candidatos devem ter interesse na área de comunicação para o 
desenvolvimento das “atribuições” indicadas a seguir e manter contato com o público 
do SERTA, conforme missão, e participar de processos de construção de trabalho 
em grupo. É imprescindível ter boa redação, preparo e equilíbrio para construir com 
as pessoas, considerando a política de comunicação do SERTA. 
 
 
 
3.1 PERFIL DESEJADO E ATRIBUIÇÕES 
 

CARGO 
01 PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COM 
HABILITAÇÃO EM JORNALISMO 

Atribuições/Responsabilidades ● Coordenar o setor de Comunicação do SERTA; 
● Coordenar e monitorar a implementação da 

política de Comunicação do SERTA; 
● Produzir conteúdos e acompanhar a produção 

gráfica de materiais do SERTA.  
● Sistematizar as experiências da organização para 

a construção de publicações.  
● Redigir matérias jornalísticas para divulgação das 



 

 

ações e temas relacionadas desenvolvimento de 
ações da organização; 

● 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. 

● Participação em reuniões do Comitê Gestor do 
SERTA e reuniões de acompanhamento e 
avaliação da equipe e institucionais; 

Requisitos Obrigatórios ● Ter formação superior no curso de Comunicação 
Social – habilitação em jornalismo, em Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC; 

● Experiência em atuação com Comunicação 
Popular e social no mínimo por 06 meses 
comprovada em currículo;  

● Capacidade de elaborativa de matérias, de textos 
para informes, circulares e outras produções 
textuais de comunicação interna e externa; 

● Domínio do office,  softwares de edição de vídeos 
e imagens do Pacote AdobePro e similares 
(Kdenlive, Filmora, Sony Vegas, Gimp, Corel 
Draw...) incluindo redes sociais; 

● Compreender a dinâmica de funcionamento das 
Organizações não governamentais (ONGs), 
entidades sindicais, movimentos sociais e 
organismos governamentais de acesso aos 
direitos sociais; 

● Capacidade de trabalhar com metas e prazos;  
● Facilidade em Trabalhar em equipe; 
● Habilidade para discursos, debates, textos, 

comunicação eletrônica, respeitando o contexto e 
as características culturais;  

● Ter sensibilidade e referência de conhecimento 
nas temáticas: Agroecologia, Desenvolvimento 
Rural Sustentável, Agricultura Familiar e 
Camponesa, Convivência com o Semiárido, 
Tecnologias Alternativas, entre outras temáticas 
afins.  

● Disponibilidade para viagens de trabalho em 
outros municípios e estado com apoio logístico da 
organização; 

● Ter disponibilidade para trabalhar Presencial na 
Unidade Pedagógica SERTA em Glória do 
Goitá/PE e disponibilidade para cumprir jornada 
presencial na Unidade Pedagógica do SERTA em 
Ibimirim/PE, com o apoio logístico da organização. 

● Certificado de vacina da COVID-19, com as duas 



 

 

doses e reforço. 

Requisitos Desejáveis ● Experiência em atuação com Comunicação 
Popular e social no mínimo por 03 anos 
comprovada em currículo;  

● Conhecimento e experiência em trabalhos junto 
aos movimentos sociais, comunitários e/ou 
Populares;  

● Possuir CNH e habilidade para dirigir - Categorias 
“AB”.  

CARGO 

01 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO COM 
FORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL COM 
HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
E/OU MARKETING DIGITAL E SOCIAL MÉDIA E 
ESPECIALIDADES AFINS. 

Atribuições/Responsabilidades ● Habilidade na promoção de campanhas e 
desenvolvimento de projetos de identidade visual 
(símbolos, letterings e logotipos); 

● Produção de Postagem para as redes Sociais do 
SERTA; 

● Produção de Infográficos; 
● Produção de Ferramentas interativas; 
● Produção de Panfletos online; 
● Ter sensibilidade e referência de conhecimento 

nas temáticas: Agroecologia, Desenvolvimento 
Rural Sustentável, Agricultura Familiar e 
Camponesa, Convivência com o Semiárido, 
Tecnologias Alternativas, entre outras temáticas 
afins.  

Requisitos Obrigatórios ● Ter formação superior na área em Instituição de 
Ensino reconhecida pelo MEC; 

● Experiência em atuação na área de no mínimo 06 
meses comprovada em currículo;  

● Habilidade com internet, principalmente com 
websites e redes sociais; 

● Habilidade com fotografia; 
● Facilidade em Trabalhar em equipe; 
● Capacidade de trabalhar com metas e prazos; 
● Disponibilidade para viagens de trabalho em outros 

municípios e estado com apoio logístico da 
organização; 

● Ter disponibilidade para trabalhar Presencial na 
Unidade Pedagógica SERTA em Glória do 
Goitá/PE e disponibilidade para cumprir jornada 
presencial na Unidade Pedagógica do SERTA em 
Ibimirim/PE, com o apoio logístico da organização. 



 

 

● Certificado de vacina da COVID-19, com as duas 
doses e reforço. 

Requisitos Desejáveis ● Experiência na área de atuação de 03 anos 
comprovada em currículo; 

● Conhecimento e experiência em trabalhos junto 
aos movimentos sociais, comunitários e/ou 
Populares;  

● Possuir CNH e habilidade para dirigir - Categorias 
“AB”.  

 
 
3.2 ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

ETAPAS PROCEDIMENTOS 

(1) Análise Curricular Serão considerados os seguintes aspectos 
devidamente comprovados com documentos oficiais: 
Formação (graduação e especialização) e 
comprovações documental (Carteira de trabalho, 
Contratos e/ou Declarações) das Experiências 
Profissional Compatível com a inscrição feita e pré-
requisitos exigidos para o desenvolvimento do cargo 
pretendido.  

(2) Entrevista Técnica Será realizada pelos membros da Comissão de 
Seleção do SERTA, visando analisar a adequação dos 
candidatos às atividades inerentes a cada cargo.  

 

 
4. CRONOGRAMA  

DATA ETAPA 

11/04/2022 Abertura do Edital 

Até 18/04/2022 Recebimento dos Currículos  

Até 21/04/2022 Avaliação dos Currículos  

22/04/2022 Divulgação da relação dos pré-selecionados e 
convocação para a entrevista. 

25/04/2022 Entrevistas Presenciais 

26/04/2022 Divulgação do Resultado no site do SERTA. 

De 27/04/2022 à  28/04/2022 Prazo para recurso, a ser enviado, até as 23:59h do 
dia 28/04, através do e-mail: serta@serta.org.br com 
o título: Recurso Processo Seletivo Edital nº 004/2022. 

29/04/2022 Resultado final 

02/05/2022 Possível data para contratação. 

 
 
 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

mailto:serta@serta.org.br


 

 

● O currículo com todas as suas comprovações, deve ser enviado em arquivo 
PDF renomeados de acordo com sequência informada no currículo, para o 
endereço eletrônico: serta@serta.org.br informando no campo assunto: Edital 
nº 004/2022 e o cargo que quer pleitear. 

● Somente os/as candidatos/as que tiverem seu currículo pré-selecionado serão 
convidados/as para a etapa da Entrevista Presencial que será divulgado no 
site do SERTA www.serta.org.br. 

● O resultado final será divulgado no site do SERTA www.serta.org.br. 
● Dúvidas entrar em contato com Leandro Pacheco através dos contatos: (81) 

98270-3261 e e-mail: leandropacheco@serta.org.br. 
● As informações para a contratação do/a candidato/a selecionado/a Comissão 

do Processo Seletivo entrará em contato para as devidas orientações para 
contratação.  

 
 
 
 

Ibimirim-PE, 11 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 
Serviço de Tecnologia Alternativa 

Presidenta 
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