
Conselho Pastoral dos Pescadores
Nas águas da organização, pescando vida e dignidade!

 
 

EDITAL DE CONTRATAÇÃO COMUNICADOR(A) POPULAR 
 

 
Cargo: Assessoria de Comunicação 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Período: Segunda a Sexta, das 8:00 às 17:00; 
Disponibilidade para trabalhos eventuais em finais de semana; 
Remuneração bruta prevista: R$ 5.976,00 (bruto)  
Tipo de contrato: CLT durante o período de 1 ano 
O edital dá preferência para a contratação de assessores (as) de comunicação negros(as) ou indígenas. 
 
Sobre o cargo: 
O contratado trabalhará na equipe nacional do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), em Brasília (DF), para colaborar na 
comunicação institucional da organização e na comunicação da Campanha Mar de Luta: justiça social para os povos das 
águas atingidos pelo petróleo. 
 
Requisitos: 
Formação na área de comunicação social com habilitação em Jornalismo, ou Relações Públicas, ou Publicidade; 
Iniciativa e abertura para trabalho em equipe; 
Experiência em campanhas de comunicação voltadas para causas sociais;  
Facilidade para relacionar-se com o público popular; 
Capacidade de elaboração e escrita;  
Abertura para aprender e capacitar-se continuadamente na sua área de trabalho; 
Experiência profissional com o movimento popular; 
Conhecimento sobre mídias sociais,  
Conhecimento básico sobre designer e edição de vídeos; 
Conhecimento em programas de design (Corel, Photoshop, Ilustrator, Canva ou similares) e de edição de vídeo (Premiere, 
Vegas, Final Cut ou similares) 
Visão crítica e popular sobre a comunicação; 
 
Tarefas básicas a desempenhar: 

 Promover a formação sobre comunicação com lideranças e comunidades; 

 Fazer alimentação sistemática de site e redes sociais; 

 Dar visibilidade às ações e atividades executadas; 

 Divulgação e mobilização para engajamento em campanha 

 Monitorar as informações importantes sobre o mundo da pesca e sobre combustíveis fósseis;  

 Criação de conteúdo para postagem no site e nas redes sociais; 
 
 
Outras condições: 

 A pessoa contratada irá compor a equipe do CPP em Brasília/DF; 

 Do contratado espera-se sensibilidade e engajamento na luta dos movimentos populares dos pescadores pela 
justiça, igualdade, dignidade. 

 
 



Conselho Pastoral dos Pescadores
Nas águas da organização, pescando vida e dignidade!

 
Documentação inicial exigida: 

 Currículo com referências da última experiência de trabalho. 

 Carta de apresentação, relatando os motivos do interesse da(o) candidata(o) na vaga; 

 Carta de Recomendação  

 Portfólio de trabalhos anteriores 

 Os documentos acima relacionados devem ser enviados para o seguinte email: selecao@cppnacional.org.br 

 
Prazos: 

 Recepção de currículo: Até 16 de janeiro de 2023 

 Pré-Seleção:  17 e 18 de janeiro de 2023 

 Entrevista: 19 e 20 de janeiro de 2023 

 Resultado da seleção: 23 de janeiro de 2023 

 Início do trabalho: 02 de fevereiro de 2023 


