
 

 

Circular nº 310/2022 

Brasília (DF), 17 de agosto de 2022 

 

 

 

Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretor(a)es do ANDES-SN 

 

 

 

Companheiro(a)s, 

 

Encaminhamos, para conhecimento e ampla divulgação, edital de seleção 

de profissionais para a equipe de comunicação do ANDES-SN.  

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e 

universitárias. 

 

Profª. Francieli Rebelatto 

2ª Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A EQUIPE DE 
COMUNICAÇÃO DO ANDES-SN 

 
O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES-SN, sediado em 

Brasília-DF, promoverá seleção com objetivo de contratar profissionais sob o regime CLT para 

recomposição de sua equipe de comunicação, pelo que faz pública a presente chamada.  

 

1- Disposições gerais:  

- As vagas se destinam a profissionais que desempenharão suas atividades na cidade de Brasília-DF, 

em regime presencial: 

- Do total de vagas (4 vagas para profissionais efetivo(a)s), será preenchido por, no mínimo:  

- 50% de mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, quilombolas e/ou com deficiência, a 

serem autodeclaradas na apresentação do currículo. 

 

 

2- Requisitos:  

 

Quanto às vagas referidas acima, serão estas distribuídas do seguinte modo: 1 (um/a) jornalista 

editor(a)-chefe; 1 (um/a) analista de redes sociais, 1 (um/a) realizado(a)r  audiovisual, 1(um/uma) 

designer e diagramador(a).  

 

São requisitos para assumir cada uma das vagas: 

a) Editor(a)-chefe  
- Nível superior completo em Comunicação Social;  

- Registro profissional no MTb; 

- Disponibilidade para viagens fora de Brasília, inclusive em fins de semana; 

- Experiência na coordenação de equipes de trabalho; 

 

b) Analista de redes sociais  
- Nível superior completo em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda, Relações Públicas, Marketing ou áreas afins;  

- Registro profissional no MTb; 

- Experiência no gerenciamento, produção de conteúdos e geração de engajamento em redes sociais 

(WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok etc.). 

 

c) Realizador(a) audiovisual 
- Nível superior completo em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, Publicidade Propaganda, 

Cinema e Audiovisual ou áreas afins;  

- Registro profissional no MTb; 
- Experiência em captação e edição de imagens (fotografia e vídeo), animação para produção de 

conteúdos de divulgação; 

 

 

d) Designer/Diagramador(a) 
- Nível superior completo em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda, Designer Gráfico ou áreas afins;  

- Registro profissional no MTb; 
- Experiência na produção de artes e diagramação de materiais gráficos 

 

 



 

 

Parágrafo único: entende-se por áreas afins aquelas que dizem respeito à atuação profissional 

relacionada com a produção de conteúdos para a área da comunicação e designer, a saber, além das 

citadas acima: Marketing, Design, Cinema e Audiovisual, Rádio, TV e Internet, Estudos da Mídia e 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

Para todas as vagas serão consideradas no processo de seleção o domínio da utilização de recursos 

digitais, sobretudo aqueles relacionados às redes sociais e ao audiovisual. Ainda, será considerada a 

experiência profissional com imprensa sindical ou popular. A formação em pós-graduação (lato ou 

stricto sensu), em Comunicação Social (Jornalismo) ou em áreas afins.  

 

Obs.: essas questões serão avaliadas na prova de currículo, bem como na entrevista.  

 

 

2- ETAPAS DA SELEÇÃO: 

 

- Preenchimento de Ficha de Inscrição fornecida pela Secretaria do ANDES-SN e entrega de 

currículo acompanhado do portfólio profissional, com comprovação de atuação nas respectivas 

áreas, além de documento de identificação, de forma pessoalmente, por e-mail 

(secretaria@andes.org.br) ou por Correios (obrigatoriamente por SEDEX). Os documentos que 

comprovem titulação e o registro profissional deverão ser apresentados no ato da posse.  

 

- Etapas da seleção  

PROVA ESCRITA (eliminatória)  

PROVA PRÁTICA RELACIONADA A CADA ÁREA (eliminatória) 

ANÁLISE DOS CURRÍCULOS, PORTFÓLIO E ENTREVISTA (eliminatória) 

 

3- CRONOGRAMA DA SELEÇÃO:  

 

Etapa Datas Observações 

Inscrição Até 31 de agosto até às 

18h (horário de Brasília-

DF) 

Inscrição deve ser 

presencial, por e-mail 

(secretaria@andes.org.br) 

ou via Correios 

(obrigatoriamente por 

SEDEX) e conter TODOS 

os documentos exigidos: 

Ficha de inscrição; 

Currículo e portfólio. 

Inscrições deferidas 02/09/2022 (sexta-feira) A lista das inscrições 

deferidas será divulgada no 

site do ANDES-SN 

Prova escrita  

 
22/09/2022 (quinta-

feira/manhã) 

Na sede do ANDES-SN 

em Brasília. A lista dos 

mailto:secretaria@andes.org.br
mailto:secretaria@andes.org.br


 

 

09h-12h selecionados será 

divulgada no site do 

ANDES-SN no dia 

23/09/2022, às 18h 

Prova prática 

 
22/09/2022 (quinta-

feira/tarde) 

14h-18h 

Na sede do ANDES-SN 

em Brasília. A lista dos 

selecionados será 

divulgada no site do 

ANDES-SN no dia 

23/09/2022, às 18h 

Análise de 

currículo/portfolio e 

entrevista (eliminatória) 

 

24/09/22 e 25/09/2022 Os (as) candidatos (as) 

deverão estar atentos (as) 

aos horários que serão 

disponibilizados para 

entrevista no dia 

23/09/2022. 

Resultado Final  26/09/2022 (segunda-

feira) 

O resultado será divulgado 

no site do ANDES-SN até 

às 18h 

 

 

  A ficha de inscrição pode ser obtida no e-mail secretaria@andes.org.br ou no site do 

ANDES-SN (http://www.andes.org.br). 

 

  As inscrições podem ser realizadas por e-mail (secretaria@andes.org.br), Correios 

(obrigatoriamente por SEDEX) ou presencialmente, na Sede do ANDES-SN em Brasília (DF). 

 

Em anexo, seguem as especificações de cada cargo e informações da remuneração. 

 

 

Comissão de Seleção 

 

Brasília (DF), 17 de agosto de 2022. 
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ANEXO AO EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A EQUIPE 

DE COMUNICAÇÃO DO ANDES-SN 

 

Especificações dos perfis, carga horária e remuneração inicial  

 

EDITOR(A)-CHEFE  

DESCRIÇÃO DO CARGO 
- Planejar, coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela equipe da imprensa e a 

distribuição de serviços, conforme orientação do(a) Diretor(a) Encarregado(a); 

- Conceber, coordenar e participar da elaboração das publicações no âmbito do ANDES-SN 

(jornais, boletins, rádio e televisão, na homepage ou em outros instrumentos de divulgação do 

ANDES-SN) e acompanhar aquelas contratadas de equipe externa, sob a supervisão do(a) 

Diretor(a) Encarregado(a); 

- Acompanhar a implementação do Plano Nacional de Comunicação do ANDES-SN e propor 

sugestões para aprimorar a relação da imprensa do ANDES-SN com as das seções sindicais. 

 

REQUISITOS 
- Curso Superior completo de Jornalismo e/ou Comunicação Social; 

- Registro profissional no MTb; 

- Disponibilidade para viagens fora de Brasília, inclusive em fins de semana; 

- Experiência na coordenação de equipes de trabalho; 

- Experiência profissional com imprensa popular e/ou alternativa. 

 

Será também considerado no processo de seleção: 

- A formação em pós-graduação (lato ou stricto sensu), em Comunicação Social (Jornalismo) ou em 

áreas afins; 

- Domínio da utilização de recursos digitais, sobretudo aqueles relacionados às redes sociais e ao 

audiovisual; 

- Desejável leitura e/ou escritura em espanhol, francês ou inglês. 

 

Carga horária: 40 horas semanais 

Remuneração inicial: R$ 8.850,60 + benefícios 

 

DESIGNER GRÁFICO/DIAGRAMADOR(A) 

DESCRIÇÃO DO CARGO  
- Elaborar propostas de conceitos visuais e projetos gráficos e digitais para os diversos materiais do 

ANDES-SN e sua relação com as especificidades das plataformas de divulgação (físicas e virtuais); 

- Planejar, diagramar e aplicar os conceitos visuais e os projetos gráficos dos diversos materiais do 

ANDES-SN (revista, jornal, livros, dossiê, cards, cartazes, panfletos, entre outros). 

 

REQUISITOS 
- Curso Superior completo de Comunicação, Design e/ou áreas afins; 

- Registro no Conselho competente; 



 

 

- Conhecimentos de web mídia, mídia impressa, fotografia e imagem, planejamento gráfico, 

produção/edição/diagramação editorial e de material jornalístico/divulgação, domínio de software 

gráficos e de imagens, além de experiência no trabalho com movimentos sociais. 

 

Carga horária: 40 horas semanais 

Remuneração inicial: R$ 4.425,30 + benefícios 

 

REALIZADOR (A) AUDIOVISUAL  

DESCRIÇÃO DO CARGO  
- Criar, produzir e editar conteúdos audiovisuais (imagem e som) e registros fotográficos para as 

mais diversas mídias e plataformas (TV, rádio, cinema, redes sociais) do sindicato; 

- Realizar a cobertura de pautas diárias e especiais, atos públicos, eventos do sindicato por meio do 

registro fotográfico e em vídeo. Editar o material audiovisual produzido (fotografia e vídeo). 

Armazenar e organizar os materiais audiovisuais produzidos.  

 

REQUISITOS 

- Curso superior em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, Publicidade Propaganda, 

Cinema e Audiovisual ou áreas afins;  

- Registro no Conselho competente; 

- Disponibilidade para viagens fora de Brasília, inclusive em fins de semana. 

 

Carga horária: 40 horas semanais 

Remuneração inicial: R$ 4.425,30 + benefícios 

 

ANALISTA DE REDES SOCIAIS 

DESCRIÇÃO DO CARGO  
- Planejar ações em plataformas digitais, realizar produção de conteúdos e monitoramento de 

redes sociais e pesquisa; 

- Desenvolver relatórios e análises do desempenho da comunicação do ANDES-SN. Elaborar o 

plano e gerenciar campanhas em redes sociais. 

 

REQUISITOS 

- Curso superior em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, Publicidade Propaganda, 

Marketing e/ou áreas afins; 

- Registro no Conselho competente; 

- Domínio e experiência em utilização de recursos digitais, sobretudo aqueles relacionados às redes 

sociais e ao audiovisual; 

 

Carga horária: 40 horas semanais 

Remuneração inicial: R$ 4.425,30 + benefícios 

 

 

 


