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A Associação Raízes está recrutando um profissional para atuar em um projeto de 

educação ambiental condicionante do licenciamento de atividades de petróleo e gás 

no mar brasileiro. O Projeto NEA-BC é executado junto à comunidade da região da 

Bacia de Campos (13 municípios litorâneos de Saquarema até São Francisco de 

Itabapoana) em convênio com a Petrobras. O profissional deve contribuir para a 

realização da missão do NEA-BC: “Promover a participação cidadã na gestão 

ambiental, por meio de uma educação crítica e transformadora, em busca de uma 

sociedade mais justa e sustentável na região da Bacia de Campos”. 

 

Qualificações para exercer a função de COMUNICADOR 

 

Busca-se profissional com ensino superior completo em Comunicação Social ou 

outras áreas afins de interesse, com perfil interdisciplinar.  Desejável mestrado. O 

candidato deve ter experiência comprovada em função correlata. 

 

Principais atribuições e responsabilidades: 

a) Acompanhar a implementação do Projeto NEA-BC, promovendo o suporte necessário 

para os grupos locais envolvidos e nos processos de gestão; 

b) Divulgar as ações dos projetos locais, facilitando a comunicação entre os grupos 

envolvidos, assim como entres estes e o projeto NEA-BC.  

c) Dar suporte ao desenvolvimento dos projetos locais nos municípios de atuação do 

Projeto NEA-BC, orientando e assessorando os envolvidos sobre os aspectos relativos 

aos contratos e convênios firmados pelo EMPREGADOR, sistematizando as 

experiências e aprendizados decorrentes; 

d) Assegurar que sejam observados e aplicados os pressupostos metodológicos da 

educação no processo de gestão ambiental no desenvolvimento do Projeto NEA-BC; 

e) Participar do processo de planejamento geral do trabalho e da definição das diretrizes 

táticas e operacionais do Projeto NEA-BC e do EMPREGADOR; 
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f) Assessorar os processos de trabalho relacionados à gestão do Projeto NEA-BC e do 

EMPREGADOR; 

g) Facilitar reuniões de trabalho, processos de planejamento ou de desenvolvimento de 

capacidades na gestão do Projeto NEA-BC ou do EMPREGADOR; 

h) Elaborar, executar, monitorar e avaliar o plano de comunicação do EMPREGADOR; 

i) Orientar a produção e veiculação de peças de comunicação relacionada ao Projeto 

NEA-BC; 

j) Contribuir na busca de soluções para as principais dificuldades de comunicação do 

Projeto NEA-BC; 

k) Participar de assembleias, reuniões, encontros, capacitações e outras ações do 

EMPREGADOR, relativos aos convênios e contratos firmados por este com terceiros; 

l) Fazer registro das atividades em campo e elaborar relatórios de atividades, 

apresentações institucionais e outros materiais com fins informativos ou educativos 

relativos aos projetos locais desenvolvidos pelo EMPREGADOR; 

m) Desenvolver a divulgação das ações dos eventos do Empregador nos meios de 

comunicação internos e externos; 

n) Monitorar e contribuir na elaboração de produtos de comunicação, propondo 

adequações no layout dos materiais produzidos pelos participantes do Projeto NEA-

BC; 

o) Redigir textos jornalísticos; fotografar e gravar imagens jornalísticas; gravar 

entrevistas jornalísticas; ilustrar materiais jornalísticos; revisar os registros da 

informação; editar informação; 

p) Elaborar clipping mensalmente das atividades realizadas no Projeto NEA-BC; 

q) Realizar processos de capacitação e formação sobre o tema comunicação, tais como 

oficinas, seminários e minicursos; 

r) Administrar a Plataforma Virtual de Educomunicação do EMPREGADOR, banco de 

imagens, bem como e-mail institucional, youtube e mídias sociais; 

s) Elaborar notícias para divulgação; processar a informação; priorizar a atualidade da 

notícia; divulgar notícias com objetividade e ética; 
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t) Outras atribuições e responsabilidades correlatas ao desempenho da função. 

 

 

Carga Horária de Trabalho: 

Carga horária de 44 horas semanais.  

Local de Trabalho:  

Campos dos Goytacazes/RJ 

Remuneração proposta: 

Salário Bruto: R$ 6.301,15 

Benefícios: assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição e/ou 

alimentação e vale transporte. 

 

Informações complementares: 

• A contratação será via Carteira de Trabalho e Previdência Social (CLT – 

Consolidação das Leis Trabalhistas), sendo que, inicialmente, por um período 

de experiência de até 90 (noventa) dias, visando à verificação de desempenho. 

A partir disso, a contratação poderá ser efetivada por tempo indeterminado; 

• Necessária disponibilidade para viagens (inclusive para trabalhos à noite ou 

durante finais de semana e feriados); 

• Necessário ter boa comunicação (oral e escrita) em Língua Portuguesa; 

• Necessário ter postura ética, respeitando as diferenças da própria equipe e dos 

demais envolvidos; 

• Necessário ter compromisso: com as premissas do Projeto, com a justiça 

social e ambiental, com a igualdade de gênero e etnia, com as formas de 

trabalho da Associação e da Petrobras, e com as Diretrizes do IBAMA. 
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Etapas da Seleção 

 

Etapa 1 – Candidatura e triagem inicial 

Prazo para candidaturas: 21 de maio a 02 de junho de 2019. 

Candidatos(os) interessados(as), favor enviar currículo atualizado para o e-mail: 

associacao@neabc.org.br com o assunto da mensagem “Comunicador Social”.  

 

 

Etapa 2 – Entrevista e avaliação 

Os(As) candidatos(as) selecionados(as) serão convidados a participar de entrevista e 

avaliação de conhecimentos, em dias e horários sugeridos pela Associação Raízes. 

 

 

 


