
 
 Edital de Contratação 

1. APRESENTAÇÃO 
 
A Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil (SAVE Brasil) é uma organização da 
sociedade civil sem fins lucrativos, que tem um foco especial na conservação das aves 
brasileiras. A SAVE Brasil faz parte da aliança global da BirdLife International presente 
em mais de 120 países e compartilha suas prioridades, políticas e programas de 
conservação, trocando informações, conhecimentos e experiências, para implementar 
os objetivos globais da aliança no âmbito nacional, adequando-os às necessidades do 
cenário brasileiro. 

A SAVE Brasil atua de maneira participativa e elabora e implementa estratégias e ações 
de conservação em conjunto com organizações locais e nacionais, órgãos 
governamentais, empresas, líderes comunitários, pesquisadores e membros da 
sociedade civil. 

2. OBJETIVO E FORMA DE CONTRATAÇÃO 
 
Contratação de um consultor para desenvolvimento de trabalhos na área de 
comunicação, com carga horária de 24h semanais e eventuais viagens e eventos 
internos e externos. A vaga é para a sede da SAVE Brasil em São Paulo.  
 
A contratação tem por objetivo a adequação e a expansão da marca da organização 
como líder na conservação de aves no Brasil. 
 
 

3. QUALIFICAÇÃO E HABILIDADES DA SELEÇÃO 
 

a. Qualificação 
 
Profissional na área de humanas (comunicação social, jornalismo, publicidade e 
propaganda ou relações públicas). 
 
Inglês avançado. 
 

b. Habilidades 
 
Profissional organizado, com perfil cooperador e articulador, flexível, dinâmico com 
habilidade em atuar com temas diversos e com equipes multidisciplinares. Pró-atividade 
é importante uma vez que o profissional não terá acompanhamento fulltime. 
 
Pontos a considerar: 
 Interesse pela área ambiental e conhecimento sobre questões gerais ligadas ao 

meio ambiente e/ou ornitologia/observação de aves/biodiversidade; 
 Habilidade no contato com diferentes públicos (empresas, governo, ONGs, 

comunidade); 
 Gosto e habilidade em escrever; 
 Conhecimento do Pacote Office e ferramentas de diagramação e editoração; 
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 Conhecimento de legislação sobre mídias e sobre o tema de atuação da 
organização. 

 
 

4. INSCRIÇÕES 
 
Os interessados e interessadas devem enviar para o endereço 
selecao@savebrasil.org.br os seguintes documentos: 

1- Currículo;  
2- Carta de apresentação descrevendo a motivação de trabalhar na SAVE Brasil; 
3- Pelo menos dois contatos de referência de trabalhos anteriores; 
4- Pretensão salarial  

 
Serão considerados para seleção apenas candidatos (as) que enviarem os 
documentos para este e-mail, atendendo as demandas deste edital. 
 
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos devem ser enviados por este e-mail. 

 
1- DOS PRAZOS 

 
 Envio dos CVs – 28/02/2020 
 Seleção para entrevista – 16/03/2020 
 Prazo de escolha e contratação – 30/03/2020 

 
 

2- ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 
1) Gestão institucional  
- Elaboração do relatório anual de atividades da SAVE Brasil 

- Articulação com membros da equipe para atualização dos textos 
- Ajuste e finalização de textos 
- Tratamento de imagens 
- Criação do layout do relatório 

 
2) Gestão da comunicação institucional e de projetos  
- Planejamento da comunicação da SAVE Brasil e gestão do posicionamento  

- Assegurar que a marca e os valores estejam corretamente representados nas 
atividades, projetos e nos materiais de comunicação da instituição 
- Orientar a equipe sobre uso das logomarcas da SAVE Brasil e BirdLife 
International 
- Suporte à equipe sobre como se posicionar institucionalmente em relação a 
parceiros, mídia, comunidades 

- Elaboração de apresentações institucionais 
- Coordenação dos materiais de comunicação 

- Discussão interna da estratégia de comunicação do material 
- Levantamento de informações junto à equipe da SAVE e parceiros 
- Elaboração de textos 
- Orientação do design/layout junto ao designer 
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- Levantamento e negociação dos orçamentos de produção 
- Cartão de fim ano (etapas acima mais circulação do mailing de contatos junto à equipe 
para identificação dos cartões eletrônicos x impressos, elaboração das etiquetas de 
postagem, manuseio dos cartões e postagem) 
- Elaboração e liderança de campanhas de Marketing Relacionado a Causa – MRC 
- Busca e inscrição dos projetos da SAVE Brasil em prêmios nacionais e internacionais  
- Contato com agências de publicidade para elaboração de campanhas promocionais 
voluntárias para a SAVE Brasil  
-  Gerenciar a conta de e-mail institucional 
 
3) Gestão de participação em eventos 
- Suporte à organização do evento na seleção de temas e atividades  
- Planejamento da participação da SAVE no evento (rodízio da equipe, apresentação de 
projetos, venda de produtos, organização de materiais de comunicação) 
- Organização, montagem e desmontagem do estande 
 
4) Gestão do contato com a impressa 
- Discussão interna da estratégia junto à imprensa 
- Atendimento/encaminhamento de demandas de mídia 
- Elaboração de releases 
- Contato e divulgação junto à imprensa 
 
5) Gestão de Site e Mídias Sociais 
- Atualização mensal das notícias da home  

- Elaboração de textos 
- Tratamento de imagens 
- Articulação de contatos  

- Atualização periódica dos textos e imagens de projeto 
- Atualização diária do Facebook e Instagram da SAVE Brasil 
- Resposta/encaminhamento de dúvidas institucionais e técnicas  
- Envio mensal de newsletter 

- Elaboração de textos 
- Tratamento de imagens 
- Envio das mensagens via disparador de e-mails 

- Acompanhamento das estatísticas do site e redes sociais 
- Contato com técnicos de rede e internet e provedor de Internet para resolução de 
problemas técnicos no site 
 
6) Gestão do banco de dados de contato (mailing list) 
- Atualização diária do banco de dados Excel (acrescentando os contatos cadastrados no 
site e aqueles que entram em contato via e-mail) 
 


