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COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO 

 

A Conservação Internacional está recrutando um profissional para atuar como COORDENADOR 

DE COMUNICAÇÃO - em seu escritório de Brasília – DF. 

 
Informações gerais 

A Conservação Internacional é uma organização brasileira sem fins lucrativos, que trabalha a 

proteção da natureza para o bem-estar humano. Porque precisamos da natureza para 

prosperar. Em suas abordagens, usa ciência, políticas e parcerias para proteger os elementos da 

natureza os quais precisamos para produzir alimentos, água e nossos meios de subsistência. 

Fundada em 1990, a Conservação Internacional (CI-Brasil) é parte da rede Conservation 

International que atua em 6 continentes e 29 países para garantir um planeta saudável e 

próspero para todos. Saiba mais sobre a Conservação Internacional, através da campanha "A 

Natureza Está Falando" e sua série de projetos de realidade virtual: "Amazônia Adentro", "My 

Africa" e "Valen's Reef."  

 

O Projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia é um projeto financiado pelo GEF (Global 

Environment Facility) e está inserido dentro de um programa regional voltado especificamente 

para a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e Peru. O Banco Mundial é a agência 

implementadora do programa, apresentando como diretriz principal a visão integrada do bioma 

Amazônico, de modo a promover sua conectividade entre os três países integrantes. No Brasil, 

a Conservação Internacional (CI-Brasil) é a agência executora do projeto. O Ministério do Meio 

Ambiente, por meio da Secretaria de Biodiversidade (SBio/MMA), é a instituição coordenadora 

do projeto, responsável pela supervisão, coordenação institucional e monitoramento da 

implementação.  

O Projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia está alinhado com os objetivos estratégicos do 
GEF de melhorar a sustentabilidade dos sistemas de Áreas Protegidas, reduzir as ameaças à 
biodiversidade, recuperar áreas degradadas, aumentar o estoque de carbono, desenvolver boas 
práticas de manejo florestal e fortalecer políticas e planos voltados à conservação e 
recuperação. 

A fim de apoiar a comunicação eficaz e eficiente do projeto, a Conservação Internacional está 
recrutando um (a) Coordenador (a) de Comunicação para trabalhar com a equipe do projeto e 
a equipe de Operações da CI, com sede no Rio de Janeiro. A posição será baseada em Brasília e 
o (a) candidato (a) selecionado (a) trabalhará prioritariamente para o Projeto Paisagens 
Sustentáveis na Amazônia. 

 

 

 

 

http://www.anaturezaestafalando.com.br/
http://www.anaturezaestafalando.com.br/
https://www.conservation.org/global/brasil/Pages/Amazonia-Adentro.aspx
https://www.conservation.org/global/brasil/Pages/My-Africa.aspx
https://www.conservation.org/global/brasil/Pages/My-Africa.aspx
https://www.conservation.org/stories/vr/Pages/Valens-Reef-Revisited.aspx
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São responsabilidades da posição 

 

Respondendo à Gerente Sênior de Comunicação a posição envolve: 

- Garantir coerência do conteúdo produzido com a estratégia, e identidade visual do projeto 
Paisagens Sustentáveis da Amazônia e suas partes (CI, MMA e Banco Mundial). Consistência 
em termos de estilo, qualidade e tom, possibilitando compreensão adequada por uma 
audiência ampla (não-técnica) para todos os canais de conteúdo, incluindo audiovisual, 
imprensa, web, e-mail marketing, mídias sociais e textos em geral. 
 
- Planejar uma estratégia de conteúdo de curto e longo prazo para  o projeto Paisagens 
Sustentáveis da Amazônia , sugerindo as formas e canais adequados. Desenvolver um 
calendário de conteúdo editorial. Garantir a evolução contínua da estratégia de conteúdo é 
uma necessidade. 

- Produzir conteúdo de comunicação do projeto e de apoio aos seus diferentes parceiros, 
revisando-os e adaptando-os para uma linguagem de compreensão ampla e alinhada com 
estratégia do projeto. 

- Desenvolvimento de processos e execução para criação de conteúdo, distribuição e 

manutenção de conteúdo, incluindo a implementação, em tempo real, da estratégia 

elaborada.  Estabelecimento de fluxo de trabalho para a solicitação, criação, edição, 

publicação, e acompanhamento de conteúdo.  

 

O coordenador de conteúdo irá atuar em parceria com a equipe técnica da CI no âmbito do 

projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia, além de reunir-se e apoiar as demandas dos 

parceiros do projeto, como Ministério do Meio Ambiente, Banco Mundial e Fundo Global para 

o Meio Ambiente (GEF). É fundamental estabelecer fluxo de processos de aprovação que 

envolve diversos parceiros para que os objetivos sejam atendidos. A gestão do profissional 

está a cargo da Gerência Sênior de Comunicação da CI-Brasil. As aprovações devem ser feitas 

pela gerência de Comunicação da CI-Brasil em acordo com a Unidade de Coordenação do 

Projeto do MMA. Cabe a gerência de Comunicação da CI-Brasil também alinhar com as 

comunicações dos respectivos parceiros, conforme a necessidade.  

 

Perfil Exigido 

Em essência, o Coordenador de Comunicação com foco na gestão de conteúdo é o contador de 

histórias que deve adequar as mensagens para uma audiência ampla, por meio das 

plataformas de comunicação. 

 

- Formação em Jornalismo, Publicidade, Marketing ou outras áreas relacionadas à 
comunicação. 

- Experiência em criação de conteúdo digital (audiovisual, materiais institucionais, website 
e mídia social). 

- Experiência em criação de mensagens adequadas para diferentes públicos-alvo. 

- Conhecimento técnico de ferramentas de produção, edição e finalização de audiovisual. 
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- Experiências em produção de conteúdo em plataformas digitais (web e mídias sociais). 

- Experiência com o pacote Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop, Premiere – desejável) 
e pacote Office.  

- Experiência profissional em projetos e temas relacionados à conservação da natureza – 
desejável 

- Experiência profissional na região amazônica - desejável 
- Conhecimento de inglês. 

- Disponibilidade para viagens. 
 

A organização oferece 

− Salário compatível com o cargo e funções; 
− Plano de saúde subsidiado para o candidato e seus familiares; 
− Plano de Previdência Privada subsidiado;  
− Vale alimentação/refeição; 
− Auxílio Creche; 
− Seguro de vida; 
− Ótimo ambiente de trabalho. 

 

Local de Trabalho: Escritório da Conservação Internacional em Brasília/DF.  

Como candidatar-se: Enviar currículo, portfólio e carta de intenção com uma página e pretensão 
salarial para o e-mail rh@conservacao.org até 12 de janeiro de 2020. No campo ‘assunto’ 
informar ‘Seleção – Coordenador de Comunicação - Brasília’.  

OBS: Não serão analisados currículos encaminhados sem pretensão salarial ou recebidos após 
a data limite acima.  Processo seletivo: pré-seleção via análise de currículo, portfólio e seleção 
final por entrevista.  

 

 


