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Associação Programa Um Milhão 
de Cisternas para o Semi-árido (AP1MC) 

Articulação Semiárido Brasileiro (ASA)

 

EDITAL DE SELEÇÃO – JORNALISTA 
 

A Associação Programa Um Milhão de Cisternas para o Semiárido – AP1MC, entidade sem 
finalidade econômica, qualificada como OSCIP, com sede na cidade do Recife, Estado de 
Pernambuco, à Rua Nicarágua, nº 111, bairro do Espinheiro - CEP 52.020-190, é responsável pela 
implantação do Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido 
da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA). As ações desse Programa se materializam nos 
programas: Um Milhão de Cisternas Rurais – P1MC, Uma Terra e Duas Águas – P1+2, Cisternas 
nas Escolas e Sementes do Semiárido, cuja área geográfica abrange os Estados do Nordeste 
(Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e o Norte do 
Estado de Minas Gerais. 
 
No intuito de fortalecer estas ações, a AP1MC pretende contratar 2 (dois) jornalistas com as 
qualificações abaixo, para compor sua equipe de trabalho:  
 
 
I – DA FUNÇÃO: 

 
 

a) Requisitos  
 Curso superior completo em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo. 
 Disponibilidade para viagens; 
 Disponibilidade para participar de atividades/eventos nos fins de semana; 
 Facilidade de relacionamento e capacidade para trabalhar em equipe. 

b) Desejável  
 Experiência na área de comunicação popular/comunitária/rede  
 Experiência em gestão de redes sociais; 
 Conhecimentos em programas de design gráfico (CorelDraw, Illustrator, Indesign ou Photoshop) 
  Experiência em organizações da sociedade civil, movimentos sociais, redes; 
 Habilidade para realizar capacitações relativas à comunicação. 

c) Atribuições  
 Facilitação, em parceria com as demais integrantes da Assessoria de Comunicação da ASA (ASACom), 

de oficinas de comunicação; 
 Acompanhamento do trabalho de comunicação das ASAs Estaduais; 
 Produção de textos, matérias e reportagens especiais para o site da ASA;  

Produção de conteúdo para as redes sociais da ASA; 
 Acompanhamento/elaboração de material gráfico; 
 Sistematização de experiências; 
 Cobertura de eventos promovidos pela ASA ou do interesse da Articulação; 
 Assessoria de Imprensa. 
d) Condições de Trabalho e Remuneração 

 Jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais; 

 Contrato de experiência de até 90 (noventa) dias; 

 A contratação é pelo regime da CLT; 

 Salário inicial de R$ 3.400,00 mensais, reajustado após o período de experiência. 

 Benefícios: vale-transporte e plano de saúde, com coparticipação. 

 

 
II – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
Recebimento de Currículos e Carta de Intenções 

 

mailto:asa@asabrasil.org.br
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Além do envio do currículo, cada candidato(a) deve enviar uma carta de intenções, explicitando 
como poderá contribuir com o trabalho de comunicação da ASA.  

Os currículos e cartas de intenções deverão ser encaminhados como anexos para o email: 
clarice.brasil@asabrasil.org.br com indicação no campo assunto: SELEÇÃO – JORNALISTA – 
NOME DO CANDIDATO (A) 
 
Observações: 
 
 A ASA/AP1MC se reserva ao direito de não contratar ninguém para essa função, caso os 

currículos não preencham os requisitos exigidos. A ASA/AP1MC não custeará as despesas de 
deslocamento (terrestre ou aéreo) dos/as candidatos/as selecionado/as; 

 
 Há necessidade de residência fixa em Recife/PE. 

 
 

III – CALENDÁRIO 
 

1 - Recebimento de currículos Até 16 de março de 2016 

2 – Divulgação, no portal da ASA, dos 
currículos selecionados  

 18 de março de 2016 

2 – Entrevistas 21 e 22 de março de 2016 

4 – Divulgação, no portal da ASA, do resultado 
final 

24 de março de 2016 

5 – Possível data do início do trabalho 04 de abril de 2016 

 
 
 
 

Recife, 08 de março de 2016 
 
 

Comissão de Seleção 

mailto:asa@asabrasil.org.br
mailto:clarice.brasil@asabrasil.org.br

