
 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PARA CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA ECAM 

 

 

1. Equipe de Conservação da Amazônia- ECAM, pessoa jurídica de direito privado,            

inscrita no CNPJ 05.107.299/0001-00 com sede à SAS, Quadra 03, Bloco C, Ed.             

Business Point Salas 301 a 304, Brasília-DF, estabelece e divulga normas para a             

realização do Processo Seletivo. 

 

Para atender as demandas da sua área de comunicação, a ECAM está construindo             

uma equipe de comunicação para implementar o plano de trabalho desenvolvido           

pela atual coordenação de comunicação. 

 

2. OBJETIVO DO PRESENTE EDITAL 

2.1 Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de criação e             

redação de conteúdos para as redes sociais. 

 

3. FORMAÇÃO E COMPETÊNCIA PROFISSIONAL EXIGIDA 

 

● Recém ou finalizando (a partir do 6°semestre) a graduação nas áreas da            

comunicação, design ou marketing; 

● Capacidade de organização, habilidade com trabalho em equipe e         

cumprimento de prazos; 

● Habilidade em comunicação e relacionamento interpessoal e sensibilidade        

cultural para atuar em ambientes diversos, considerando aspectos relacionados         

à regionalidade, etnia, idade, gênero; 

● Capacidade de relacionamento e articulação com diversos segmentos sociais,         

como comunidades tradicionais, associações, conselhos municipais, órgãos       

públicos, ONGs, empresas, universidades, etc;  

● Dinamismo e proatividade para executar as atividades de comunicação da          

Ecam; 

● Experiência com produção de conteúdo para redes sociais; 

 



 

● Experiência com marketing digital, Adwords e monetização de redes; 

● Experiência de pacote Adobe; 

● Experiência de redação; 

● Inglês básico. 

 

4. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS 

● Participação na implementação do plano de trabalho da comunicação. 

● Participação com idéias de curto, a médio e longo prazo que contribuam para o              

plano de comunicação.  

● Produção, edição e gerenciamento das redes sociais institucionais e de seus           

projetos. 

● Suporte na construção dos conteúdos de redes sociais dos projetos em que a             

Ecam está inserida.  

● Suporte no levantamento das estatísticas das redes sociais institucionais e de           

projetos correlacionados para relatórios desenvolvidos através de ferramentas        

como o mLabs. 

● Suporte no gerenciamento do site e blog da Ecam.  

 

5. VAGAS  

Será selecionado um profissional para atuar em Brasília, DF. 

 

6. PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo constará das seguintes etapas:  

● Análise de currículo, portfólio e vídeo; 

● Entrevistas virtuais ou presenciais. 

 

7. PRAZOS 

 

Atividades 

 

Prazos 

Publicação do Edital no site da Ecam  

28 de setembro de 2018 

Recepção de currículo e carta de 

apresentação 

 

 

15 de outubro de 2018 

Resultado Final 

 

 

01 de novembro de 2018 

Contratação 

 

 

05  de novembro de 2018 

 

 



 

 

 

8. PROCEDIMENTOS  

 

● O interessados deverão enviar currículo com pretensão salarial, portfólio e um           

vídeo de no máximo um minuto contando o porque você quer trabalhar na Ecam,              

via correio eletrônico até dia 15 de outubro de 2018, às 23h59 para o seguinte               

endereço: assessoria@ecam.org.br; 
 

● 9. CONTRATAÇÃO 

A contratação do candidato selecionado se dará por meio de contratos semestrais            

renováveis, efetuados pela Equipe de Conservação da Amazônia – Ecam, com salário            

compatível com a formação e experiência profissional.  

 

 

 

Brasília, DF 28 de setembro de 2018. 
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