
ANÚNCIO DE VAGA
COALIZÃO PELA SOCIOEDUCAÇÃO

Analista de Comunicação da Coalizão pela Socioeducação

Prazo para candidatura: 15/08/2022 às 00h.
Local de Trabalho: Remoto, com disponibilidade para viagens.
Modalidade de contratação: Prestação de Serviço
Carga horária: 5 horas/dia
Duração do contrato: 12 meses (com possibilidade de renovação)
Início previsto: Setembro de 2022.

Sobre a vaga

O(a) profissional contratado(a) será responsável pela interlocução com as equipes de comunicação das
entidades que fazem parte da Coalizão pela Socioeducação, acompanhamento de reuniões, eventos e
estará sob supervisão da Secretaria Executiva. O trabalho envolve proposição de estratégia de
comunicação, produção de conteúdo, relacionamento com a imprensa e com fornecedores da área.

Características Profissionais

● Forte compromisso e conhecimento de questões relacionadas a direitos humanos e sistema
socioeducativo;

● Habilidade para trabalhar em equipe e construir consensos;
● Redação concisa e engajadora;
● Capacidade de trabalhar com assuntos simultâneos;
● Capacidade de registro e sistematização de informações.

Qualificações Necessárias

● Formação superior completa em Comunicação Social;
● Experiência de atuação em organizações do terceiro setor, movimentos, coletivos e similares;
● Conhecimento em ferramenta de internet (mídias digitais, mail, marketing);
● Experiência na formulação e execução de plano de comunicação;
● Habilidade de diagramação e produção gráfica;
● Disponibilidade para viagens.

Responsabilidades

● Formular de plano de comunicação;
● Acompanhar reuniões e eventos da Coalizão;
● Acompanhar e colaborar na organização de atividades como seminários, reuniões, encontros,

viagens e afins;
● Fazer assessoria de imprensa;
● Produzir conteúdo de comunicação;
● Produzir de campanhas estratégicas de comunicação;
● Organizar e divulgação de eventos;
● Identificar e interlocução com parceiros externos na área de comunicação;
● Garantir a interlocução com as equipes de comunicação das organizações membro;
● Supervisionar estagiário(a) de comunicação;
● Conduzir grupos de trabalho temáticos da Coalizão.

Como se candidatar



As pessoas interessadas devem enviar a documentação para o correio eletrônico
selecaopelasocioeducacao@gmail.com, anexando o currículo vitae, com indicação de duas referências
(nome, entidade/coletivo/movimento, cargo/ocupação, e-mail, telefone) que possam falar sobre o(a)
candidato(a), e carta de motivação. A presente seleção será composta de duas fases eliminatórias:

1) Seleção de currículo e carta de motivação, com base no perfil desejado;
2) Entrevista que abordará questões atuais sobre direitos infantojuvenis, além dos aspectos

elencados no currículo e na carta de motivações.

Documentos

Os currículos devem conter: nome, telefone e e-mail do/a candidato/a e ter no máximo 06 (seis)
páginas.

A carta de motivação deverá abordar o interesse do/a candidato/a em exercer a função, o percurso
profissional e de militância, as perspectivas futuras, a disponibilidade do/a candidato/a, a pretensão
salarial e ter no máximo 01 (uma) página.

A Coalizão pela Socioeducação adota políticas de ações afirmativas. Currículos de mulheres trans,
negras, indígenas, quilombolas e/ou sobreviventes de sistemas de privação de liberdade serão
priorizados. Por favor, indique em sua candidatura se você se considera como potencial
beneficiário(a).

Sobre a Coalizão pela Socioeducação

A Coalizão pela Socioeducação é uma articulação formada por diversas organizações de direitos
humanos, coletivos, entidades, pesquisadores(as), especialistas e instituições públicas com
atuação no Sistema de Justiça Juvenil e Socioeducativo e tem como objetivo defender os
direitos humanos de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, por
meio da incidência junto aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Atualmente, a Coalizão se organiza em 5 grupos de trabalhos simultâneos: o GT Dados,
responsável pela coleta e análise de dados sobre o sistema socioeducativo, produzindo
relatórios sobre o tema; o GT Legislativo, que realiza incidência política no âmbito do
Congresso Nacional, buscando garantir a aprovação de projetos de lei que visam a proteção
de direitos adolescentes a quem se atribui a prática de atos infracionais e o impedimento do
avanço de propostas legislativa que apresentam retrocessos para esse mesmo público; o GT
Sistema de Justiça, que atua em órgãos do sistema justiça e processos judiciais, promovendo
a defesa dos direitos de adolescentes e de políticas públicas do sistema de justiça juvenil; GT
Comunicação que propõe campanhas de comunicação formativa e informativa para atores
estratégicos e sociedade; e GT Eleições que formula propostas de políticas públicas no
âmbito da socioeducação e elabora agenda de compromissos com candidatos e candidatas à
presidência do Brasil nas eleições 2022.

O CEDECA CE, organização da sociedade civil de interesse público que atua há 28 anos na
defesa dos direitos de crianças e adolescentes, é o responsável atual pela gestão
administrativa e financeira das atividades da Coalizão pela Socioeducação e, em
consequência, assume o papel de contratante do presente edital.
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