TERMO DE REFERÊNCIA
PESSOA CONSULTORA PARA A GESTÃO DE REDES SOCIAIS (PJ)
N.º: 0302/2022
Vaga preferencialmente para pessoas indígenas, pessoas negras, mães,
50+, LGBTQIAP+ e/ou com deficiência. A candidatura de pessoas
imigrantes que dominem o idioma português também é bem-vinda.
Descrição do cargo
Profissional responsável por atuar, junto à equipe de comunicação, na
otimização e monitoramento dos canais digitais da Conexsus. É responsável
pelo planejamento, gerenciamento e execução de conteúdo estratégico nas
plataformas de mídias sociais, de maneira a auxiliar a organização na
comunicação bem-sucedida com seus públicos de interesse.

Responsabilidades e atribuições
● Planejamento de estratégia e elaboração de posts para as redes
sociais;
● Gestão das interações com o público nos canais da organização;
● Monitoramento e análise de performance;
● Elaboração e apresentação de relatórios para o mapeamento de
oportunidades e insights;
● Atualização e manutenção do site institucional.
Produtos
● Plano estratégico de trabalho;
● 16 posts mensais por canal da organização;
● Relatórios mensais de monitoramento e performance (número de
novos seguidores, curtidas e compartilhamentos; alcance; menções
pelo público e etc);
● Relatório final de trabalho com avaliação do desempenho no período
e orientações.
Requisitos e qualificações
● Formação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing ou
áreas correlatas;
● Conhecimento sobre Marketing de Conteúdo e práticas de
Storytelling;
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● Experiência em produção de conteúdo e gestão de canais digitais;
● Experiência com monitoramento de canais digitais, e suas
ferramentas;
● Experiência na ativação de comunidades;
● Boa escrita e domínio da língua portuguesa;
● Vivência em agência de comunicação é um diferencial, assim como
afinidade com temas socioambientais.
Habilidades Desejadas
Forte senso de organização, priorização e trabalho em equipe. Perfil
conectado, criativo e proativo. Curiosidade e vontade de aprender com os
dados e a audiência.
Contratação e remuneração
● Regime de contratação PJ;
● Remuneração a combinar;
● O contrato terá a duração de 06 meses – sendo iniciado em março de
2022 e encerrado em agosto de 2022, com possibilidade de
prorrogação.
Informações adicionais
● Carga horária de 16 horas semanais.
Candidatura
Interessados(as) e aderentes ao perfil da vaga devem enviar o seu currículo
e portfólio (caso houver) para o e-mail mktunic@outlook.com até
18/02/2021.
Apenas candidatos(as) pré-selecionados(as) serão contatados(as). A
Conexsus não fará devolutiva ou feedback a candidatos(as) não
selecionados(as) em qualquer uma das fases de seleção/recrutamento.
Diversidade e inclusão
Na Conexsus, acreditamos que a diversidade é essencial para a missão de
desenvolver o ecossistema de negócios comunitários rurais e florestais.
Não importa cor, gênero, idade, nacionalidade, orientação sexual ou
deficiência, se você se identifica com o nosso propósito, venha construí-lo
com a gente.
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Sobre a Conexsus
A Conexsus – Instituto Conexões Sustentáveis - é uma organização da
sociedade civil de interesse público (OSCIP) que tem como missão ativar o
ecossistema de negócios comunitários de impacto socioambiental (NCIS),
ampliando sua contribuição para a geração de renda no campo e
conservação de florestas e biomas naturais.
Estes negócios são cooperativas e associações produtivas que atuam nas
cadeias da alimentação saudável e sustentável, agroflorestal, da
sociobiodiversidade e do extrativismo, da pesca artesanal sustentável e do
manejo florestal comunitário.
Entendemos que estas organizações geram benefícios ambientais,
contribuindo para a conservação de florestas e biomas, a resiliência dos
territórios e a mitigação e adaptação às mudanças do clima. Em termos
sociais e econômicos, as organizações geram renda em áreas rurais e de
floresta, muitas vezes como única alternativa ao uso predatório dos
recursos naturais. Além disso, a organização comunitária fortalece as
comunidades e permite a manutenção de modos de vida diferenciados, tais
como de populações extrativistas e quilombolas, povos indígenas e
agricultores familiares.
A Conexsus desenvolve suas iniciativas com foco em três eixos:
● Melhoria dos modelos de negócios comunitários;
● Acesso aos mercados através de novas parceiras mais igualitárias;
● Desenvolvimento de diversos instrumentos financeiros adequados à
realidade destas organizações em suas distintas fases de
amadurecimento.
Conheça mais sobre a Conexsus, e sobre o nosso trabalho, em nossa
página institucional: conexsus.org.
Motivado(a) a fazer parte desta missão e nos ajudar a construir o resto da
história? Junte-se a nós!
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