EDITAL
Seleção de Social Mídia para a Comunicação da Arena Carioca Dicró
O Observatório de Favelas do Rio de Janeiro torna pública a seleção de social mídia
para compor a equipe de Comunicação Institucional/Arena Carioca Dicró. A vaga é
preferencialmente para pessoas negras, moradores de favelas e periferias, mulheres,
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 - Sobre a Arena Carioca Dicró
Localizada na Penha, a Arena Carioca Dicró é um equipamento municipal de cultura
cogerido pela SMC e Observatório de Favelas.
1.3. Número de vagas: 1 (uma).
1.4. Pré-requisitos:
- Estudante de Comunicação e/ou com experiência na função;
- Proativa, criativa, organizada e responsável com prazos;
- Boa comunicação escrita e oral;
- Disponibilidade de incorporação imediata;
- Residir no estado do Rio de Janeiro;
1.4. Diferencial:
- Noções em audiovisual;
- Noções em pacote adobe;
- Atuação em organizações, coletivos, movimentos ligados à cultura;
- morador/a/e da Penha ou Alemão;
1.5. Atividades prioritárias
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Planejamento de posts nas redes sociais da Arena Dicró;
- Produção de conteúdo para as redes sociais da Arena Dicró;
- Cobertura fotográfica das atividades realizadas;
- Organização de banco de fotos do espaço;
- Apoio técnico em lives, webinários, seminários e outras atividades online;
- Mapeamento e diálogo com parceiros;
- Aprovação de peças de divulgação das pautas agendadas;
- Apoio na produção de relatórios de comunicação;
- Envio de briefing para a produção de peças gráficas;
- Apoio ao profissional de assessoria de imprensa;
- Apoio na produção textual para folder, email mkt, apresentação e outros;
1.6. Recursos financeiros: R$ 1.500 mensais (mil e quinhentos reais) mediante
emissão de nota fiscal.
1.7. Carga horária: 30h 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 social mídia
Dicró – 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.
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5trabalho

Local de

- No momento, por medidas de precaução e cuidado diante da pandemia de
COVID-19, os trabalhos estão sendo realizados de forma híbrida (remota e
presencial). Assim que for possível retomar as atividades presenciais, os serviços
serão prestados na Arena Carioca Dicró, localizada na rua Flora Lôbo, 184 – Penha
Circular, respeitando os horários de expediente do espaço.
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