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Analista de Comunicação 

Fundação Neerlandesa de Combate à Hanseníase; Escritório Brasil 

Cargo: Tempo integral (40 horas) 

1 (uma) vaga disponível 

 

A NLR é uma organização não governamental que trabalha em prol de um mundo livre da 

hanseníase e da exclusão causada pelas deficiências. A nível internacional, tem a missão de 

promover e avançar a saúde, capacidades e inclusão plena na sociedade para pessoas com 

deficiências ou atingidas pela hanseníase.  

 

1. Descrição do Cargo 

O(a)analistade comunicação ficará lotado(a) no setor de Relações Institucionais da organização. Será 

responsável por: 

 Assessorar à firma de Tecnologia da Informática na reformulação do site da organização; 

 Elaborare atualizaro conteúdo do site(Layouts, vídeos e textos); 

 Gerenciar a divulgação da organização nas redes sociais,canais online e blogs; 

 Criar textos eoutros materiais de divulgação da organização, tais como panfletos, cartilhas, 

banners ee-mail marketing; 

 Coletar histórias de beneficiários em campo com captura de fotografias e vídeos; 

 Auxiliar no planejamento e realização de eventos externos (reuniões, oficinas, seminários) 

da fundação; 

 Elaborar e executar junto com a equipe os planos de comunicação, captação de recursose 

marketing da fundação; 

 Confeccionar e analisar relatórios gerenciais referentes aos resultados das ações 

desenvolvidas. 

 

2. Responsabilidades Profissionais  

Perfil e qualificações mínimas: 

 Ensino Superior completo em Comunicação, Jornalismo, Publicidade ou Relações Públicas. 

 Experiência comprovada na área, de preferência em organizações do terceiro setor. 

 Excelente capacidade de comunicação 

 Domínio de linguagem jornalística 

 Manuseio de plataformas de mídias digitais 

 Noções de produção artística de imagem no Pacote Office 
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 Disponibilidade para viagens nacionais esporádicas 

 

Qualificações adicionais que contam a favor do(a) candidato(a): 

 Fluência em inglês escrito e oral  

 Experiência em edição de vídeo e design instrucional.   

 Conhecimento em programas de design gráfico comoAdobe Photoshop e Illustrator 

Local do trabalho:Fortaleza, Ceará, local do escritório nacional da organização. 

Salário e benefícios: Bruto deR$ 3.150; carteira assinada no regime de CLT com outros benefícios 

padronizados da organização.   

  
Processo de Seleção: As pessoas interessadas em se candidatar para esse cargo devem mandar um 

Currículo Vitae e carta de apresentação para o endereço: info@nhrbrasil.org.br até meia-noite 

(Fortaleza) do dia 15 de maio de 2017.  Os currículos selecionados serão entrevistados em Fortaleza 

em26 de maio de 2017.  
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