OPORTUNIDADE Nº 160/2022 COORDENADOR (A) DE COMUNICAÇÃO DIGITAL
Área: Gerência de Comunicação
Tipo de contrato: contrato CLT | Formato: presencial em Manaus (AM)
Período de inscrição: 21 de junho até 28 de junho de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus).
Início do contrato: 01 de julho
Duração do contrato: 03 meses de experiência, após, tempo indeterminado
1.

OBJETIVO

Contratação de profissional para coordenar a área de comunicação digital da FAS visando gerar
engajamento entre os públicos de interesse para ampliar a presença digital da fundação.
2.

QUAIS SÃO OS DESAFIOS?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Elaborar e implementar o planejamento estratégico digital fortalecendo a marca FAS;
Explorar novas formas de engajamento digital;
Elaborar, implementar e monitorar estratégias de mídias sociais, audiovisual, marca,
ferramentas digitais de comunicação (website, boletins) e eventos online;
Elaborar as estratégias de crescimento e engajamento nas redes sociais;
Implementar estratégias acompanhando o trabalho de consultores e agências de comunicação;
Acompanhar a gestão do website;
Implementar ações de marketing de influência;
Acompanhar a gestão dos ADs;
Produzir conteúdo de texto, foto e vídeo;
Orientar produção de textos, layouts e aplicação de marca;
Revisar e aprovar conteúdos;
Gerar relatórios e métricas dos resultados alcançados.

O QUE PRECISA TER?
•
•

Identificação com a missão da FAS e motivação para atuar com um time incrível.
Organização, disciplina, pró-atividade, criatividade.

Requisitos e qualificações:
•
•
•

Experiência com comunicação digital, preferencialmente em projetos socioambientais na
Amazônia.
Experiência com marketing será um diferencial.
Formação superior completa na área de comunicação e/ou marketing.

Conhecimentos Técnicos:
• Pacote office, adobe e inglês avançado.
• Formação em ensino superior
• Domínio da língua portuguesa é mandatório e inglês avançado.
4.

CANDIDATURA

Para candidatura à vaga, o candidato deve preencher o formulário de vaga (neste hiperlinkFormulário da vaga), enviando:
• Currículo e portfólio.
• Carta de motivação e pretensão salarial.
• Duas referências profissionais.
Manaus, 21 de junho de 2022

