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EDITAL DE SELEÇÃO DE JORNALISTA 

 

Brasília/DF, 04 de Fevereiro de 2022. 

 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar 

do Brasil – CONTRAF-BRASIL/CUT, através da Coordenação Geral abre processo 

seletivo para a contratação de um(a) Jornalista, para desenvolver ações de 

comunicação da CONTRAF-Brasil. 

 

1. Perfil exigido: 

 Nível superior completo na área de Jornalismo; 

 É desejável familiaridade com plataformas de ambiente digital para 

transmissão ao vivo como StreamYard e plataformas de videoconferência 

como Zoom, Meet, aplicativos como canva entre outros que contribuem para a 

comunicação; 

 Familiaridade em design gráfico para produção e criação de cards, vídeos, 

banners, panfletos entre outras criações para as redes sociais e sites; 

 Familiaridade com Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp, Twitter, entre 

outros; 

 Identidade com a história e os princípios dos movimentos sociais da agricultura 

familiar; 

 Residir ou vir a estabelecer residência em Brasília/DF e disponibilidade para 

viagens. 
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2. Perfil desejável: 

 Experiência como movimentos sociais e sindicais; 

 Conhecimento sobre a história dos movimentos sociais brasileiros; 

 Experiência no campo da educação popular; 

 Habilidades  em trabalhar em grupo/equipe; 

 Capacidade e domínio em comunicação popular. 

 

3. Condições de trabalho: 

 Jornada de 40 horas semanais; 

 Regime de contratação e salário a combinar. 

 

Interessados (as) deverão enviar currículo para o e-mail: selecao@fetraf.org.br 

até o dia 10 fevereiro de 2022 às 23h59min com referência ao “Processo Seletivo 

de Jornalista(a)”. Não será aceito outro tipo de envio do currículo que não seja 

através do e-mail institucional. 

 

4. Processo de Seleção: 

O processo de seleção será realizado em duas (2) etapas, quais sejam: 

1ª etapa: Análise de Currículos 

2ª etapa: Entrevista. Esta etapa acontecerá apenas com os/as candidatos/as que 

tiveram seus currículos selecionados na etapa anterior. Os selecionadores serão 

representantes da Coordenação Geral, Assessoria e do Núcleo de Comunicação da 

CONTRAF Brasil. 

Obs.: A segunda etapa acontecerá virtualmente por meio da Plataforma Zoom. 
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5. Calendário da seleção: 

Etapas Datas Horários 

Envio do Currículo Até 10 de fevereiro de 2022 23h59min 

Entrevista virtual 
Dias 11 e 14 fevereiro de    

2022 

10h00min às 

17h00min 

Divulgação do 

resultado 
Dia 17 de fevereiro de 2022  

 

6. Das condições da seleção: 

 Somente serão convocados(as) para entrevistas os candidatos (as) cujos 

currículos forem selecionados na primeira etapa da seleção. 

 Concluído o processo de seleção, a CONTRAF Brasil/CUT, procederão a 

divulgação do resultado e contratação do (a) Jornalista selecionado (a). 

 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação Geral da 

CONTRAF-Brasil/CUT, Assessoria e Núcleo de Comunicação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Maria Josana de Lima Oliveira 
Coordenadora Geral 

CONTRAF-Brasil/CUT  

mailto:secgeral@fetraf.org.br
http://www.contrafbrasil.org.br/

