OPORTUNIDADE Nº 105/2021 ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
Título da vaga: Analista de Comunicação
Departamento: Coordenação de Comunicação - COM
Tipo de contrato: Celetista
Formato do trabalho: presencial e remoto
Período de inscrição: 10 a 15 de junho de 2021
Data de início: imediato, iniciando a segunda quinzena de junho
Tempo de contratação: 3 meses de experiência, com possibilidade de continuidade.
I.

Descrição da vaga

Contratação de um profissional formado em comunicação social com experiência mínima
de dois anos em gestão de redes sociais e produção de conteúdos, com excelente domínio
da língua portuguesa.
II.

Principais atividades e produtos

●
●
●
●
●
●
●
●
●
III.

Construir e gerenciar perfis em redes sociais.
Criar conteúdo interessante e compartilhável para as redes da FAS.
Ouvir e engajar em discussões relevantes sobre a FAS e seus influenciadores.
Desenvolver e analisar campanhas e promoções em redes sociais de forma regular
em todos os nossos canais de redes sociais.
Trabalhar em conjunto com outros profissionais de comunicação e produtores de
conteúdo para ajudar a promover conteúdo que eduque e entretenha a audiência.
Explorar novas formas de engajar e novas redes sociais para comunicar a persona
da marca.
Gerar relatórios e métricas dos resultados alcançados.
Produzir conteúdos de foto e vídeo.
Editar conteúdos em foto e vídeo.
São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:

●
●
●
●
●
●
●

Profissional graduado da área de comunicação (obrigatório).
Experiência de 2 (dois) anos em produção de conteúdos, excelente redação e
domínio da língua portuguesa.
Ter uma presença pessoal ativa e interessante nas redes sociais, com
entendimento de cada rede e suas melhores práticas.
Ser um (a) excelente comunicador e criativo, com habilidade de usar intuição
baseada em dados e análise de resultados.
Domínio de ferramentas para redes sociais e atenção constante às discussões
ocorrendo nesses canais.
Envolvimento na causa socioambiental.
Pacote Adobe
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IV.

Requisito desejável mas não obrigatório

●
V.

Língua inglesa
Candidatura

Para candidatura à vaga de consultoria, o/a candidato/a deve preencher o formulário de
vaga (neste hiperlink-Formulário da vaga)
O (A) contratado (a) deverá enviar:
● Currículo e comprovação de atividades similares (portfólio).
● Envio de dois textos autorais.
● Pretensão salarial.
As propostas deverão ser enviadas até a data de 15 de junho de 2021
O retorno será dado a todos e todas que enviarem sua candidatura.

Manaus, 10 de junho de 2021
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