
 

 
 

 

Processo Seletivo 
EDITOR(A) DE CONTEÚDO 

 
Data do edital: 03/02/2021 
Prazo para candidatura: 21/02/2021 
Programa: Comunicação e engajamento 
Local: Escritório da Conectas -  São Paulo (remoto durante a pandemia de Covid-19) 
Carga horária: 40 horas semanais  
Regime de contratação: CLT + benefícios (VT, VR, plano de saúde e odontológico) 
Início: março de 2021 
 
Sobre o cargo de Editor(a) de Conteúdo  
Reportando ao coordenador de comunicação e engajamento, o(a) editor(a) de conteúdo será 
responsável por alimentar e atualizar os principais canais da Conectas, incluindo site, redes 
sociais e e-mail marketing. O(a) profissional deverá estar atento(a) à pauta nacional relacionada 
a direitos humanos e propor conteúdos relacionados à agenda da organização, bem como 
elaborar e executar um planejamento editorial com vistas a engajar e informar nosso público-
alvo. Para esta posição criatividade, curiosidade, amplo leque de referências e facilidade com 
texto são essenciais. Disponibilidade para viagens eventuais. 

Características do(a) profissional 
• Forte compromisso com a promoção e defesa dos direitos humanos  
• Afinidade com os valores da Conectas. 
• Visão estratégica, foco em resultados e cumprimento de prazos. 
• Facilidade para atuar em projetos simultâneos, de distintas temáticas. 
• Propositivo(a) e disposto(a) a solucionar problemas. 
• Disposição para trabalhar em equipes multidisciplinares. 
• Excelente redação jornalística. 

 
Qualificações necessárias 

• Formação superior em comunicação social (outras áreas podem ser consideradas a 
depender da experiência profissional em produção de conteúdo). 

• Experiência profissional em produção de conteúdo. Ter atuado em veículos de 
comunicação será um diferencial. 

• Conhecimentos em captação e edição de imagens será um diferencial.  
 
Responsabilidades 

O(a) Editor(a) de Conteúdo integrará a equipe de Comunicação e Engajamento da Conectas. 
Em especial, suas tarefas compreenderão: 

• Elaborar o planejamento editorial da organização e garantir um adequado fluxo de 
produção de conteúdo. 

• Produzir matérias, notícias, entrevista, press releases e posts. 
• Produzir vídeos e realizar transmissões ao vivo. 
• Manter os canais da Conectas atualizados. 
• Zelar pelo relacionamento com fornecedores da área. 
• Produzir briefings para a área de design gráfico. 



 

 
 

• Alimentar e atualizar o banco de imagens da organização. 
• Zelar pelos equipamentos audiovisuais da Conectas. 
• Apoiar na produção de conteúdo de email marketing. 
• Trabalhar em parceria com a social media, com o(a) estagiário(a) e com a área de 

captação de recursos. 
• Cumprir os requisitos do manual de marca da Conectas. 
• Acompanhar métricas e produzir relatórios periódicos de resultados. 
• Eventualmente, acompanhar a equipe programática a campo para o registro de foto e 

vídeo. 
 

Participação no processo seletivo 
Os interessados nesta vaga devem se candidatar até as 24h do dia 21/02/2021 pelo link: 
https://form.jotform.com/210326983556663. Será necessário enviar um currículo profissional 
(máx. 2 páginas) e uma carta de motivação (máx. 1 página). Portfólio recomendado. 
 
Avisos importantes 

• A Conectas adota uma política de ações afirmativas. Por favor, indique em sua 
candidatura se você se considera como potencial beneficiário(a). 

• Todas as informações sobre esta vaga estão disponibilizadas neste edital. Não serão 
oferecidas informações adicionais, seja por e-mail ou por telefone. 

 
Sobre a Conectas Direitos Humanos 
A Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental sem fins lucrativos, 
fundada e sediada em São Paulo e que há 19 anos trabalha para promover, efetivar e ampliar os 
direitos humanos a partir de um olhar do Sul Global. 


