
 

 

Vaga em Comunicação – Instituto Fonte 
 
Com sede na capital paulista, o Instituto Fonte é uma organização da sociedade civil que 
facilita processos de desenvolvimento social, ajuda indivíduos a compreenderem e 
aprofundarem sua atuação e apoia a sustentabilidade de comunidades, grupos e 
iniciativas social. Sua atuação se dá por meio de consultoria, da produção de 
publicações e pesquisas e da formação de gestores e profissionais de desenvolvimento.  
 
Em julho de 2016 iniciamos um processo de contratação de um(a) profissional  para a 
área de comunicação, que seja responsável pelas seguintes atribuições e que atenda os 
pré-requisitos desejados.  
 
Atribuições 
O/a profissional trabalhará integralmente no aperfeiçoamento da comunicação do 
Instituto Fonte e deverá responsabilizar-se por: 
• Operação, aperfeiçoamento e atualização da presença do Instituto Fonte na internet 
(site) e redes sociais (facebook, twitter, LinkedIn); 
• Realização de atividades relacionadas à comunicação interna (intranet, relacionamento 
com os associados); 
• Elaboração e execução do plano de comunicação institucional; 
• Produção de material gráfico e de divulgação do Instituto e seus programas; 
• Resposta a e-mails recebidos pelo Instituto Fonte; 
• Melhoria e atualização do mailing; 
• Produção de relatório de atividades institucional; 
• Organização e divulgação de eventos institucionais – convites, divulgação, assessoria de 
imprensa, cobertura fotográfica, etc.; 
• Apoio e execução da sistematização do conhecimento produzido no Instituto; 
• Compilação, reorganização e disponibilização do conteúdo já produzido pelo 
Instituto Fonte; 
• Aperfeiçoamento e atualização dos sistemas de informações do Instituto 
• Fortalecimento e apoio aos processos de avaliação do Instituto Fonte em consultorias, 
programas, reuniões internas e relações com públicos de interesse; 
• Representação institucional em encontros, fóruns e congressos. 
 
 
Qualidades fundamentais  
Pessoa com formação e experiência na área da comunicação e compromissada com a 
transformação social. Espera-se que tenha facilidade para o trabalho em equipe. Deve 
ser dinâmica e proativa, com capacidade de articular e ir em busca das informações que 
precisar para realizar seu trabalho. Entre as habilidades da área da comunicação, é 
desejável que tenha ótima capacidade de escrita, capacidade de editar peças de 
comunicação a partir de modelos em templates no Corel Draw ou outro editor de 
imagens, capacidade de gerenciar ferramentas de mailing, sensibilidade estética e 
visual. Domínio das ferramentas do Microsoft Office. 
 
Trabalho in loco, com possibilidade de fazer alguma carga horária em casa. 
 
 



 

 

Qualidades desejáveis 
Fluência no idioma inglês, habilidades artísticas e residir no município de São Paulo. 
  
Contratação 
Celetista com um regime de trabalho de 30 horas semanais 
Salário compatível com a função mais benefícios: transporte, alimentação e convênio 
com o SESC 
Local de trabalho: São Paulo (SP)  
Disponibilidade para início imediato.  
 
Processo de seleção 
Interessados devem enviar o seu currículo, juntamente com uma carta argumentando por 
que deseja trabalhar no Instituto Fonte, para o e-mail contato@institutofonte.org.br até 
31 de julho de 2016, com o título Processo seletivo - Comunicação.  
 
Os selecionados passarão por uma etapa de entrevista presencial com os dirigentes.  
 
 
 
 


