OPORTUNIDADE Nº 204/2022 PARA ANALISTA DE COMUNICAÇÃO – REDES SOCIAIS
Área: Gerência de Comunicação
Tipo de contrato: Contrato CLT | Formato: Presencial
Período de inscrição: 28 de setembro a 10 de outubro de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus).
Início do contrato: Segunda quinzena de outubro.
Duração do contrato: 03 meses de experiência; após, tempo indeterminado
1. OBJETIVO
Contratação de proﬁssional formado em Comunicação Social com experiência em gestão de
redes sociais (especialmente Instagram e LinkedIn) e produção de conteúdo, com excelente
domínio da língua portuguesa.
2. PRINCIPAIS ATIVIDADES E PRODUTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerenciar perﬁs em redes sociais;
Criar conteúdo interessante e compartilhável para as redes;
Ouvir e engajar-se em discussões relevantes sobre a FAS e temáticas socioambientais;
Desenvolver e analisar campanhas e promoções em redes sociais de forma regular;
Trabalhar em conjunto com outros proﬁssionais de comunicação, produtores de conteúdo
da equipe e fornecedores externos de produtos de comunicação;
Explorar novas formas de comunicar a persona da marca;
Gerar relatórios e métricas dos resultados alcançados;
Produzir conteúdo em foto e vídeo;
Edição básica de conteúdo em foto e vídeo;
Organizar e acompanhar agendas de comunicação das superintendências da FAS.

3. O QUE PRECISA TER?
•
•

Identificação com a missão da FAS e motivação para atuar com um time incrível;
Organização, disciplina, proatividade, criatividade.

Requisitos e qualificações:
• Experiência de mínima de 6 meses em produção de conteúdo, excelente redação e
domínio da língua portuguesa;
• Pacote Office;
• Conhecimentos básicos em ferramentas de edição de vídeo (Premiere ou Sony Vegas) e
edição de fotos (Photoshop);
• Compreensão em nível intermediário de inglês.
Conhecimentos técnicos (obrigatório):
• Proﬁssional graduado da área de Comunicação (obrigatório);
• Ser um (a) excelente comunicador e criativo, com habilidade de usar intuição baseada em
dados e análise de resultados;
• Domínio de ferramentas de gestão de redes sociais (mLabs, Etus ou Creator Studio);
• Envolvimento na causa socioambiental.
4. CANDIDATURA

Para candidatura à vaga, o candidato deve preencher o formulário de vaga (neste hiperlink),
enviando:
•
•
•

Currículo e portfólio;
Pretensão salarial;
Dois contatos de referências profissionais (não é necessária carta).

O retorno será dado para todas as propostas recebidas durante o período de inscrições.
A FAS está empenhada em alcançar a diversidade no local de trabalho em termos de gênero,
nacionalidade e cultura. Profissionais de grupos minoritários, indígenas e pessoas com deficiência
são igualmente encorajadas a se candidatar. Aplicamos um processo de seleção justo e
transparente que considera as competências/habilidades dos candidatos e das candidatas. Todas
as candidaturas serão tratadas com estrita confidencialidade.
Manaus, 28 de setembro de 2022

