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EDITAL DE SELEÇÃO – Analista de Mídias Sociais 

 
Edital nº 03/2020 

 
Sobre o Instituto Centro de Vida - ICV 

Fundado em 14/04/1991, o ICV é uma organização da sociedade civil de interesse público 
(OSCIP) que tem por missão construir soluções compartilhadas para sustentabilidade do uso da 
terra e dos recursos naturais. Nossa visão de futuro para Mato Grosso é que o estado se torne 
referência em governança ambiental e controle do desmatamento, com as áreas protegidas 
efetivamente conservadas e manejadas, produções empresariais, agropecuárias e florestais 
pautadas em práticas sustentáveis, uma agricultura familiar fortalecida com base agroecológica 
e infraestruturas com impactos reduzidos. 

 

Objetivo geral do cargo 

Contribuir para ampliar a abrangência da cobertura às ações do ICV, produzindo conteúdo 
relevante com foco nas características de cada rede social, ampliando o impacto das ações e o 
engajamento às bandeiras institucionais. 

 

Principais atribuições 
 

 Organizar ações de marketing e relacionamento associadas às redes sociais e suas diversas mídias.  

  Manter a interação nas redes com o público do ICV com engajamento nas pautas fixas e 
temporárias da instituição. 

 Planejar e executar campanhas e outras ações relacionadas à área de atuação do ICV. 

 Mensurar constantemente o impacto, engajamento e a capilaridade das ações de mídia do ICV nas 
redes sociais. 

 Produzir relatórios mensais de acompanhamento por mídia. 

 Planejar e colocar em prática diversos testes de conteúdo para entender quais deles funcionam 
melhor com o público da instituição. 

 

Formação mínima 

 Ensino Superior completo; 

 Área de Estudo: Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e/ou Publicidade. 
 
Experiência e conhecimentos mínimos necessários 

 

 Base sólida em conhecimentos de comunicação institucional 

 Base sólida em conhecimentos sobre as diferentes redes sociais e suas particularidades 

 Base sólida sobre as diversas ferramentas ligadas a área de gestão de mídias sociais 
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 Compreensão do cenário político vivido no Brasil. 

 Excelente relacionamento interpessoal. 

 Iniciativa e criatividade. 

 Familiaridade com os temas que compõem a agenda institucional do ICV. 
 Senso de organização e planejamento. 

 

Outros requisitos e habilidades necessárias 

 Excelente comunicação verbal e escrita; 

 Facilidade no trabalho em equipe; 

 Familiaridade com o uso de ferramentas digitais e aplicativos de comunicação 

 Forte senso de organização e capacidade de planejamento; 

 Dinamismo na execução das tarefas; 

 Espirito de liderança e capacidade de coordenação 

 Capacidade e criatividade para lidar com tarefas ou situações desafiadoras; 

 Identificação com os valores e a missão do ICV. 

 Proatividade. 

 Autonomia. 

 
Benefícios da vaga 

 Contrato em regime de CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) - 40 horas semanais; 

 Seguro de Saúde Unimed ou Bradesco Saúde e Dental (subsídio de 50%) – opcional; 

 Apoio à capacitação profissional e curso de inglês, com coparticipação; 

 Seguro de Vida; 

 Ticket alimentação. 

 
Informações complementares 
 

 Residir ou ter disponibilidade para residir em Cuiabá/ MT;  
 

 

Processo de seleção 

Encaminhar a seguinte documentação por e-mail para rh@icv.org.br com o assunto 
“Seleção Analista de Mídias Sociais/Cuiabá”: 

 

 Carta de apresentação (texto) no corpo do e-mail, descrevendo suas experiências 
profissionais anteriores, os diferenciais a oferecer, seu perfil e/ou outros dados que achar 
pertinentes; 

 Currículo resumido (máximo 3 páginas), comprovando o atendimento aos itens 
elencados no tópico “Requisitos”; 

 Duas referências profissionais (nome, cargo, instituição, telefone e e-mail); 

 

mailto:rh@icv.org.br
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Atenção: 
Os currículos só serão analisados após a avaliação da carta de apresentação 

do candidato. Currículos sem carta apresentação serão desclassificados. 
Portanto, dê especial atenção ao redigir a sua carta de apresentação. 

 

 
 

 
Próximos passos: 

Data limite para envio: 08/01/2021. 

 A análise dos currículos recebidos será realizada entre os dias 08 a 11/01/2021; 

 No dia 12/01/2021 marcaremos as entrevistas com os candidatos selecionados; 

 As entrevistas ocorrerão nos dias 13 e 15/01/2021; 

 Até o dia 19/01/2021, todos os candidatos receberão retorno sobre o processo seletivo. 


