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BOLSA PARA ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO

Que vaga é essa?

Estamos selecionando profissionais para integrar a equipe de trabalho do Núcleo
de Comunicação e Disseminação Científica do Centro de Integração de Dados e
Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), no Parque Tecnológico da
Bahia, atuando no suporte à implementação das atividades e estratégias de
comunicação integrada do Centro.

O que você precisa ter:

▪ Graduação em Comunicação Social, Administração com Marketing ou
correlatos

▪ Inglês Intermediário
▪ Conhecimento no Pacote Office (Word, Excel, Powerpoint)
▪ Habilidade em organização de informação e análise de métricas
▪ Disposição para aprender e compartilhar conhecimento;
▪ Facilidade de comunicação e interação em equipes de trabalho

multidisciplinares;
▪ Ser curioso e estar disposto a se arriscar em novas soluções;
▪ Ter muita vontade de aprender

O que nós gostaríamos que você tivesse*:

▪ Experiência em Assessoria de Comunicação
▪ Conhecimento de Mídias Sociais e Marketing Digital
▪ Inglês Avançado
▪ Facilidade de aprendizado, criatividade e proposição de soluções
▪ Ser proativo e autônomo na realização das atividades

*Esses são requisitos diferenciais, portanto não é preciso tê-los para se candidatar, mas é
importante ter disposição para desenvolver essas habilidades durante a bolsa!

As atividades principais que você precisará desenvolver:

▪ Apoio à implementação das estratégias de comunicação e advocacy
envolvendo o público interno e externo

▪ Apoio na execução de eventos internos e externos
▪ Apoio na mensuração e análise de dados digitais de audiência
▪ Apoio na elaboração e organização de mailings e clipagem
▪ Participar de reuniões e sessões técnicos-científicas;
▪ Elaborar e apresentar relatórios técnicos periódicos.
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A nossa proposta:

Selecionaremos um bolsista para trabalhar conosco. O valor da bolsa é de
R$ 2.156,00 (Dois mil cento e cinquenta seis reais), por um período de 12 meses
(sendo os 3 primeiros meses de adaptação e avaliação), com grande possibilidade
de renovação contínua.

Como será a seleção:
1ª fase: análise de currículo
2ª fase: entrevista por webconferência

Onde você irá trabalhar:

É necessário ter disponibilidade para trabalhar presencialmente no CIDACS, no
Tecnocentro do Parque Tecnológico da Bahia. Enquanto perdurar a pandemia, as
atividades serão desenvolvidas em escala de trabalho com horários presenciais e
semipresenciais (home office).

Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail selecao.cidacs@fiocruz.br,
até o dia 04/08/2021, com o título “ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO”. Se possuir,
indique o link para o seu currículo da Plataforma Lattes.


