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EDITAL DE SELEÇÃO 

CASA DA MULHER DO NORDESTE, para a contratação temporária de Assessoria de 
Comunicação . 

 

A CASA DA MULHER DO NORDESTE - CMN, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o processo seletivo para contratação de assessoria de comunicação, conforme as 
normas e condições contidas neste Edital, para execução do Projeto Caatinga Viva: 
transformando as relações sociais de gênero na paisagem do Pajeú. 

 
1. DAS VAGAS: 

01 assessor(a) de comunicação  

2. REGIME DE TRABALHO: 
          Prestação de Serviço com tempo determinado por um período de 12 meses podendo 

ser   prorrogado 

3. DO PERFIL, DAS ATRIBUIÇÕES E DA REMUNERAÇÃO:  

 
3.1      Habilidades e competências 

 Conhecimentos gerais sobre meio ambiente com ênfase nas mudanças climáticas; 
 Conhecimento e vivência sobre abordagem dos Direitos Humanos com destaque para  

mulheres  e direito a comunicação; 
 Habilidade com articulação em redes de parceiros ; 

 Comportamento ético nas relações sociais e no trabalho; 
 Habilidade verbal e escrita; 
 Habilidade com fotografia e edição de vídeos; 
 Capacidade para trabalhar com equipe multidisciplinar; 
 Conhecimentos no uso das redes sociais e plataformas digitais; 
 Experiência em design gráfico; 
 Experiência em comunicação com populações rurais; 

3.2 Atribuições  

 Produção de conteúdo para as redes sociais da CMN; 

 Produção de conteúdo relativo aos objetivos e ações do Projeto nas redes sociais; 

 Sistematização das experiências; 

 Divulgação da Campanha Pela Divisão Justa do Trabalho Doméstico prevista no 
Projeto; 

 Divulgação do aplicativo Lamparina previsto no projeto; 

 Apoio a realização dos webseminários previstos no Projeto; 

 Acompanhar e contribuir com a produção de publicações prevista no Porjeto; 

 Elaboração de identidade visual do Projeto; 

 Elaboração de peças de comunicação prevista no Projeto; 

 Fortalecer a comunicação em rede da Rede de Agroecologia do Pajeú para a 
incidência política no sertão do Pajeú. 
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3.3 Enviar proposta de valor mensal como MEI (pessoa jurída) para realização de 
Assessoria de Comunicação do Projeto Caatinga Viva: transformando as relações 
sociais de gênero na paisagem do Pajeú 

 

 
4. O PROCESSO SELETIVO CONSTARÁ DE DUAS ETAPAS DISTINTAS: 

1. Análise dos currículos e propostas; 
2. Entrevista. 

 
5. AS ETAPAS SERÃO REALIZADAS CONFORME CALENDÁRIO ABAIXO: 

 

 Período de envio dos currículos – 18 à 22 de novembro de 2022  para  os e- mails: 

cmn@casadamulherdonordeste.org.br  com nome SELEÇÃO ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO no assunto do email; 

  Divulgação do resultado preliminar e convocação para entrevistas- 22 de novembro 

de 2022  

  Realização das entrevistas- 23 de novembro de 2022 

  Divulgação do resultado final e data de contratação – 24 de novembro de 2022  

 
6. REALIZAÇÃO DAS ETAPAS: 

 

 Não serão aceitos currículos e propostas  recebidos fora do prazo estipulado 

nesse edital; 

 No currículo, serão analisados os seguintes aspectos: experiência de trabalho de 

comunicação com mulheres no sertão do Pajeú, conhecimento do contexto do 

semiárido, conhecimento em comunicação popular.  

 
7. ENTREVISTA: 

 A entrevista será destinada a avaliar as habilidades e requisitos requeridos para o 

cargo,  citados nos itens  3.1 e 3.2 deste edital;  
 Em razão da pandemia, as entrevistas poderão ser realizadas através de vídeo chamada; 
 

8. DA CONTRATAÇÃO: 
a) O início do trabalho está previsto para 24 de novembro de 2022. 

b) O/a profissional aprovada/o no processo seletivo deverá aguardar as orientações 

do setor administrativo financeiro sobre os trâmites e documentos para contratação. 

 

 

Recife, 18 de novembro de 2022 

 

 

Ariane Moraes de Araújo 

Diretora Administrativa e Financeira 
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