
 

 
 

 

Processo Seletivo 
ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS 

 
Data do edital: 17/01/2020 
Prazo para candidatura: 02/02/2020 
Programa: Comunicação e Engajamento 
Local:  Escritório da Conectas -  São Paulo 
Carga horária: 40 horas semanais  
Início: Fevereiro de 2020 
 
Sobre o cargo de Analista de Mídias Sociais  
Sob supervisão da coordenação da área de Comunicação e Engajamento, o(a) analista de mídias 
sociais será responsável pela programação e produção de conteúdo para as redes sociais, gestão 
de comunidades e apoio à área de Captação de recursos com indivíduos. O cargo demanda um 
acompanhamento das temáticas de direitos humanos no noticiário e nas redes, amplo 
conhecimento dos canais utilizados pela Conectas (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e 
YouTube), interesse em marketing de performance e análise de métricas e facilidade em 
produção de conteúdo em diferentes formatos e linguagens.  

Características do(a) profissional 
• Visão estratégica, foco em resultados e cumprimento de prazos. 
• Facilidade para atuar em projetos simultâneos, de distintas temáticas. 
• Capacidade de fazer análise a partir de resultados e propor soluções. 
• Disposição para trabalhar em equipes multidisciplinares. 
• Usuário nível avançado de redes sociais e conhecedor(a) das principais tendências de 

mercado. 
• Redação concisa e engajadora. 

 
Responsabilidades 
O(a) Analista de Redes Sociais integrará a equipe de Comunicação e Engajamento da Conectas. 
Em especial, suas tarefas compreenderão: 

• Planejamento editorial e criação de conteúdos para as redes sociais da Conectas: 
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube. 

• Interação com as comunidades das redes sociais da Conectas. 
• Segmentação de audiências e impulsionamento segundo estratégias de marketing. 
• Relacionamento com influenciadores digitais. 
• Apoio na produção de texto e no disparo de email marketing. 
• Cumprimento dos requisitos do manual de marca da Conectas. 
• Produção de relatórios periódicos de resultados. 

 
Participação no processo seletivo 
Os interessados nesta vaga devem se candidatar até as 23h59 do dia 02/02/2020 pelo link: 
https://form.jotform.com/200155960426653. Será necessário enviar um currículo profissional 
(máx. 2 páginas) e uma carta de motivação (máx. 1 página). 
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Avisos importantes 
• A Conectas adota uma política de ações afirmativas. Por favor, indique em sua 

candidatura se você se considera como potencial beneficiário(a). 
• Todas as informações sobre esta vaga estão disponibilizadas neste edital. Não serão 

oferecidas informações adicionais, seja por e-mail ou por telefone. 
 
Sobre a Conectas Direitos Humanos 
A Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental sem fins lucrativos, 
fundada e sediada em São Paulo e que há 18 anos trabalha para promover, efetivar e ampliar os 
direitos humanos a partir de um olhar do Sul Global. 


