
 

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 

PARA ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO DO SEPE-RJ 

 

O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe RJ) 

comunica que estão abertas, no período 11/08/2022 à 22/08/2022, as inscrições para o 

preenchimento de uma vaga na Secretaria de Imprensa (Comunicação) do sindicato, 

para o cargo de “Assistente de comunicação”. 

EXIGÊNCIAS PROFISSIONAIS PARA O CARGO:  

1) Profissional com experiência em gerenciamento de redes sociais 

(impulsionamento, reels, vídeos, carrossel de fotos etc); 

2) Profissional com experiência em análises e relatórios de dados de fluxos de 

interação, Insights de publicações etc nas redes sociais; 

3) Confecção de artes para redes e tratamento de imagens (illustrator, Canva e 

photoshop); 

4) Diagramação de impressos, com o uso do InDesign (boletins A4, panfletos, 

praguinhas, crachás, filipetas e faixas); 

5) Redação de textos curtos. 

6) Cobertura de atos, assembleias, congressos e demais eventos, tanto online 

como presenciais. 

CARGA HORÁRIA: 

1) Disponibilidade para a seguinte carga horária de trabalho (presencial): 40 horas 

semanais. 

SALÁRIO:  

1) R$ 6.000, 00 

FORMA DE CONTRATAÇÃO:  

1) Celetista. 

ETAPAS DA SELEÇÃO: 

Etapa 1:  

1) Os/as interessados/as devem enviar mensagem para o endereço eletrônico: 

imprensa@seperj.org.br 

2) A mensagem do/da candidato/a deverá ter os seguintes documentos anexados:  

a) Currículo vitae (PDF) – observação: será considerado um diferencial a experiência 

com comunicação institucional em organização da sociedade civil; 

b) Texto em PDF, esclarecendo o porquê de ter se inscrito para o emprego no Sepe; 
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c) Atenção, só serão aceitas inscrições por meio do e-mail especificado acima. 

Etapa 2: 

1) Análise eliminatória, feita por uma comissão da direção do Sepe, dos documentos 

enviados na inscrição (etapa 1); 

Etapa 3: 

1) A partir da análise dos documentos, serão escolhidos/as, no mínimo, três 

candidatos/as, que realizarão uma prova prática eliminatória, em data a ser agendada, 

com uso de computador, no Sepe;  

Etapa 4:  

1) Os/as aprovados/as (ou aprovado/a) na prova prática serão convocados/as para uma 

entrevista presencial com a direção do sindicato. 

Observação: os/as aprovados/as em cada etapa serão alertados via e-mail. 

 

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2022 


