EDITAL
Seleção de Assessor/a/e de Imprensa para a Comunicação Institucional do
Observatório de Favelas
O Observatório de Favelas do Rio de Janeiro torna pública a seleção de assessor/a/e
de imprensa para compor a equipe de Comunicação Institucional da Organização.
Vaga é preferencialmente para pessoas negras, moradoras de favelas e periferias,
mulheres e/ou LGBTQI+.
1 – Informações Gerais
1.1- Sobre o Observatório de Favelas:
O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de interesse público,
com sede na Maré, no Rio de Janeiro. Desde 2001, nos dedicamos à produção de
conhecimento e proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos. O
Observatório de Favelas busca criar e articular condições, formas e meios para uma
comunicação que leve em conta a multiplicidade de demandas políticas,
manifestações culturais e processos de produção subjetiva encontrados nos territórios
populares. Com isto, procuramos disputar narrativas sobre as favelas e periferias e
seus moradores, a partir da afirmação enquanto territórios e sujeitos de potência e
direitos.
1.2. Número de vagas: 1 (uma).
1.3. Pré-requisitos:
- Graduada/o em Jornalismo ou áreas afins;
- Experiência de no mínimo 3 anos em Assessoria de Imprensa;
- Ótima comunicação escrita e oral;
- Disponibilidade de incorporação imediata;
- Residir no estado do Rio de Janeiro;
1.4. Habilidades desejáveis:
- Experiência em assessoria de imprensa para organizações da sociedade civil;
- Relação com mídias comunitárias/populares/negra;
- Conhecimento da plataforma de monitoramento Knewin;
1.5. Atividades prioritárias
- Construção de press kit;
- Produção de release;
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Relacionamento com jornalistas e comunicadores de mídia hegemônica e
comunitárias/populares/negra;
- Construção de coletivas de imprensa;
- Treinamento e acompanhamento de porta-vozes para o diálogo com a imprensa;
- Produção de clipping de imprensa com mensuração de resultados e alcance das
divulgações;
- Gerenciamento de crise;
- Apoio à coordenação de comunicação;
1.6. Recursos financeiros: R$ 2.000 mensais (dois mil reais) mediante emissão de
nota fiscal.
1.7. Carga horária: 20h semanais
2 – Das Inscrições:
2.1 – As inscrições devem ser apresentadas mediante envio de currículo e carta de
motivação (até 2 páginas) por correio eletrônico para o e-mail
oportunidades@observatoriodefavelas.org.br; com assunto “seleção assessoria de
imprensa – Nome da/o candidata/o” até o dia 26 de janeiro de 2021. Os arquivos
deverão estar nomeados da seguinte forma: “nome da/o candidata/o_CV”; “nome da/o
candidata/o_carta”.
2.2 – O Observatório de Favelas não se responsabilizará por inscrições não recebidas
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3 – Etapas da Seleção
A seleção será realizada mediante análise dos currículos, carta de motivação e
entrevista.
4 - Calendário
- Recebimento de currículos: de 19 a 26 de janeiro
- Processo seletivo: entre 27 de janeiro e 04 de fevereiro
- Até 09 de fevereiro os/as/es candidatos/as/es receberão comunicado do
resultado final de sua candidatura por e-mail.
5- Local de trabalho
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- No momento, por medidas de precaução e cuidado diante da pandemia de
COVID-19, os trabalhos estão sendo realizados de forma remota. Assim que for
possível retomar as atividades presenciais, os serviços serão prestados na sede do
Observatório de Favelas, localizado na rua Teixeira Ribeiro 535 – Maré, respeitando
os horários de expediente da instituição.
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