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Macaíba/RN, 17 de janeiro de 2020. 

01 Vaga para Profissional de Comunicação 

Instituto Santos Dumont (ISD) abre edital de Seleção para Profissional de Comunicação, carga 
horária de 40 horas em Macaíba/RN.  

Missão do Cargo:  

Criar, desenvolver e implementar ações de comunicação, visando promover a imagem da 
organização aos funcionários, comunidade científica, tecnológica e educacional, bem como 
da sociedade em geral.  
 

Sobre o Instituto Santos Dumont: 

O Instituto Santos Dumont (ISD) é uma Organização Social (OS) que atua na região Nordeste 
do Brasil, nas áreas de educação, saúde materno-infantil e da pessoa com deficiência, 
neurociências e neuroengenharia. Sua missão é: "promover educação para a vida, formando 
cidadãos por meio de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão e contribuir para a 
transformação mais justa e humana da realidade social brasileira”. O ISD  mantem Contrato 
de Gestão com o Ministério da Educação (MEC).   
 

Principais Atividades/Responsabilidades:  

Criação, padronização e acompanhamento do plano de comunicação.  

Manutenção das redes sociais como facebook, twitter, instagram, blogs e outros, a fim de 
ampliar a visibilidade da organização na internet para os funcionários, comunidade científica, 
tecnológica e educacional, bem como da sociedade em geral.  

Elaboração, envio, coleta de dados e apresentação de resultados dos programas 
institucionais.  

Geração de conteúdo para matérias a serem enviadas para a imprensa: press releases.  

Organização de eventos internos e cobertura de eventos internos e externos. 

Planejamento e coordenação de ações de endomarketing institucional e campanhas internas, 
bem como das atividades da área. 

Acompanhamento e interlocução nas demandas de imprensa. 
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Gestão de fornecedores externos relativos às áreas de comunicação e marketing. 

Media training para interlocutores da instituição. 

Elaboração, edição e coordenação dos relatórios institucionais. 
 

Pré-requisitos:  

Experiência comprovada em comunicação corporativa.  

Experiência com acompanhamento e gestão de conteúdo em portal na internet.  

Superior completo em Jornalismo, Relações Públicas ou áreas correlatas.  

Inglês avançado (fluente) 

 

Diferenciais:  

Experiência com comunicação em institutos de ensino e pesquisa 

Experiência com divulgação científica 

Pós-graduação em Jornalismo Científico ou áreas correlatas 

Conhecimento de programas de edição de vídeo e design gráfico 

 

Habilidades exigidas:  

Criatividade, comprometimento, autonomia, proatividade, boa comunicação interpessoal. 

Informações Adicionais:  

Vaga extensiva a pessoas com deficiência (PCD). Regime de contratação CLT (40h/semanais) 
de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h. Salário compatível com o mercado mais 
benefícios.   

Os interessados deverão enviar e-mail para rh@isd.org.br, com o título Profissional de 
Comunicação até 26/01/2020 às 23h59; 

Documentações obrigatórias: Currículo e portfólio profissional correspondente em arquivo 
PDF;  
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Processo Seletivo: 

1)  Análise de currículos (fase eliminatória);  

2) Entrevista. Somente os candidatos selecionados na etapa anterior (fase eliminatória) 
participarão desta etapa. A comunicação será feita pelo e-mail que o candidato enviar a 
documentação; 

3) Divulgação do resultado para início imediato.  

 

Cronograma do processo seletivo: 

Período de Inscrição: De 17/01/2020 a 26/01/2020 às 23h59; 

Primeira fase (análise curricular): 27/01/2020; 

Resultado da primeira fase e convocação para entrevistas: 28/01/2020, comunicação por e-
mail apenas aos candidatos selecionados; 

Entrevista presencial: 29 e 30/01/2020; 

Resultado final: 31/01/2020, por e-mail em devolutiva ao candidato selecionado e na página 
http://www.institutosantosdumont.org.br/oportunidades-carreira/ 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação de Recursos Humanos – Instituto Santos Dumont 
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