
1 

 
Projeto Financiado pela União Europeia 

 
 

                       Projeto executado pela AMUPE 

 

Projeto Transparência e Participação Social na Gestão Pública 

Edital GC 003-2019 – Seleção Assessor de Comunicação     

 EDITAL DE SELEÇÃO GC Nº 003/2019 

 

Seleção para Contratação de Assessor (a) de Comunicação do Projeto – 

Transparência e Participação Social na Gestão Pública Local 

 

MODALIDADE DE SELEÇÃO: CURRÍCULO E ENTREVISTA 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS, POR TEMPO 
DETERMINADO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “GESTÃO CIDADÃ”, 
PARCERIA DA AMUPE COM A UNIÃO EUROPEIA 
 
 

1.BREVE HISTÓRICO:  

 

Por meio de um edital exclusivo para Associações de Autoridades Locais 

(EuropeAid/150890/DD/ACT/BR), a Delegação da União Europeia no Brasil selecionou a 

proposta de projeto da AMUPE, denominada Transparência e Participação Social na 

Gestão Pública Local e firmou uma parceria de 4 anos (2017 – 2020) com vistas a reafirmar 

a centralidade das autoridades locais na promoção da democracia, as potencialidades para 

seu desenvolvimento e o empenho mais estratégico em prol de seu empoderamento.  

Seguindo a ideia de alcançar uma descentralização plena por meio da participação da 

sociedade nos processos decisórios das gestões locais, o Projeto Transparência e 

Participação Social na Gestão Pública Local (AMUPE/UE) tem como objetivo contribuir para 

a construção de capacidades para garantir que as autoridades locais forneçam respostas 

às exigências dos cidadãos com eficiência, transparência e equidade na repartição dos 

recursos e no acesso aos serviços. 

 

Por meio desse projeto, a Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE, está 

desenvolvendo um processo de intervenção piloto em 16 Municípios do Estado para auxiliá-

los a implantar plenamente os requisitos legais de transparência e participação, assim 

como, também, preparar a sociedade civil destas localidades para auxiliar seus gestores 

na formulação de política públicas e na aplicação de recursos públicos, como forma de 

melhorar a qualidade de vida da população em geral. A metodologia aplicada envolve uma 
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série de sensibilizações e capacitações de atores/atrizes estratégicos (as) pertencentes aos 

governos locais, sociedade civil e legislativo municipal para que se articulem, adquiram 

novos conhecimentos e implementem ações conjuntas para um governo participativo.  

2.PROJETO: 

Projeto Transparência e Participação Social na Gestão Pública Local. 

2.1 AREA DE ATUAÇÃO 

Recife-PE Sede do Projeto, podendo, por solicitação da Coordenação, deslocar-se para 

os municípios de abrangência do Projeto. 

 

3.OBJETO: 
 

Contratação através da seleção de profissional para ocupação da vaga de Assessoria de 

Comunicação no Projeto Gestão Cidadã, assegurando que todas as atividades constantes 

do item 5 sejam desenvolvidas satisfatoriamente dentro do cronograma proposto. 

 

4.JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
 

A presente contratação aqui licitada nesse Edital, deve aportar apoio técnico a equipe e em 

todos os territórios do Projeto, garantindo a realização dos objetivos e metas do projeto, 

aprimorando ainda mais suas ações de comunicação nos próximos meses do projeto, 

atuando na melhoria dos instrumentos e propondo inovações que qualifiquem as ações. 

 

5. ATRIBUIÇÕES DO (A) ASSESSOR(A)  DE COMUNICAÇÃO : 

 Prover suporte técnico e de assessoria durante toda execução do projeto; 

 Apresentar Relatórios mensais das atividades realizadas, incluindo levantamento de 

dados estatísticos de evolução dos acessos as Redes e Mídias Sociais dos Projeto 

Gestão Cidadã, assim como, acompanhar as opiniões do público em geral para 

possíveis respostas e informações a partir da orientação da Coordenação;  

 Revisão do Plano de Comunicação do Projeto Transparência e Participação Social 

na Gestão Pública Local (AMUPE / UE), que atenda de forma integral o planejado e 

delineado na proposta de projeto, bem como os parâmetros institucionais da AMUPE 

e da União Europeia; 
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 Planejamento, desenvolvimento e execução de ações de assessoria de imprensa e 

de relações públicas ao Projeto, inclusive cobertura presencial e/ou à distância 

(conforme determinação da coordenação) de todos os eventos a serem realizados 

(oficinas, encontros, seminários, ações dos Grupos de Trabalho dos Municípios 

parceiros, etc.);  

 Análise e acompanhamento do website do projeto, atividade a ser realizada em 

parceria com a Empresa de Design contratada e a equipe do projeto; 

 Compilação e revisão dos materiais e redação de textos que irão alimentar o website 

do projeto, como: texto de apresentação do projeto; textos de apresentação dos 

Municípios parceiros; compilação de livros, artigos e textos para a Biblioteca; seleção 

de projetos semelhantes bem-sucedidos para o campo de Boas Práticas; entre 

outras atividades a serem definidas pela Coordenação e equipe do Projeto 

oportunamente; 

 Produção periódica de matérias sobre as atividades desenvolvidas no Projeto, para 

serem divulgadas no website, no perfil do facebook, youtube, tweeter, instagram e 

no website da Amupe; 

 Administrar o perfil do projeto no facebook, youtube, tweeter, instagram e no website 

da AMUPE, ficando responsável pela postagem diária de notícias sobre o tema e 

sobre o andamento do projeto;  

 Produzir e revisar instrumentos de comunicação como: slides padrão, textos de 

apresentação do Projeto, Listas de Presença, e outros materiais que tenham a 

logomarca do Projeto e AMUPE;  

 Realização de entrevistas, redação de textos jornalísticos e edição de artigos na 

temática relativa ao projeto (Transparência e participação social na gestão pública), 

para serem divulgados no website do projeto e nas mídias sociais vinculadas ao 

Projeto;  

 Acompanhar as atividades de oficinas e eventos relacionados ao Projeto para 

divulgação nas mídias sociais; 

 Administração e acompanhamento das informações da caixa de correio eletrônico 

do website, opiniões nas mídias sócias sobre o Projeto, respondendo perguntas e 

duvidas sob orientação da Coordenação, colaborando sempre para o atendimento 

rápido ao público demandante; 

 Produção semanal de clipping de notícias e pesquisas relacionadas à temática do 

Projeto (com base nas ferramentas gratuitas de captação de notícias), para 

alimentação do website e das redes sociais, bem como para envio aos participantes 

diretos e indiretos do projeto; 
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 Atualização de lista de e-mails (mailing) de todos os participantes diretos e indiretos 

do projeto em todos os Municípios parceiros, que servirá de lista de distribuição do 

clipping semanal e de comunicados oficiais sobre o andamento do projeto; 

 Dar suporte constante aos debates, fóruns e chats virtuais que porventura sejam 

realizados no website e nas redes sociais; 

 Criar um banco de imagens do projeto (Google Drive), por meio da captação e 

organização de registros fotográficos e vídeos realizados durante todas as etapas 

do projeto pela equipe e pelos participantes diretos dos grupos de trabalho nos 

Municípios parceiros; 

 Suporte geral ao trabalho da empresa que é responsável pela identidade visual do 

projeto, criação de layouts para banners, publicações e outros materiais;  

 Produção de relatórios analíticos mensais contendo as estatísticas de acesso ao 

website e às redes sociais do projeto, bem como descrição resumida do trabalho 

realizado por essa assessoria de comunicação no mês vencido (quantidade de 

matérias produzidas, quantidade de matérias divulgadas de outras fontes, etc); 

 Manter atualizado o projeto de identidade visual, atendendo as diretrizes do Projeto 

“Transparência e participação social na gestão pública local”; 

 Prover um manual prático e simples de orientações para inserção de conteúdos no 

website;  

 Acompanhar a empresa que mantem atualizado o layout do website do projeto a 

partir dos referenciais da logomarca e da arte do projeto; 

 Trabalhar em conjunto com a assessoria de comunicação da AMUPE dando suporte 

na alimentação do website e geração de estatísticas de acesso para constar nos 

relatórios da comunicação;  

 Acompanhar a diagramação de todas as peças gráficas impressas e digitais do 
projeto (banners, faixas, convites de oficinas, convites e programação de seminários, 
banners para as mídias sociais); 

 Participar em reuniões virtuais e/ou presenciais com a equipe do projeto para a 

obtenção de informações acerca dos produtos a serem desenvolvidos, como 

alinhamento da proposta criativa com a identidade visual do projeto e levantamento 

de expectativas;   

 Se apropriar de conhecimento do manual de uso da marca da União Europeia e 

acompanhar a correta utilização em todas as peças gráficas do projeto. 
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    6. REQUISITOS PARA SELEÇÃO:  

    Assessoria de Comunicação:   

 

Formação  

 

 

Graduação em Comunicação Social 

Habilitação em Jornalismo 

Nível Superior Completo 

 

Experiência profissional 

 

- No mínimo 2 (dois) anos de experiência em 

assessoria de comunicação de Projetos; 

- Experiência prévia em trabalhos com 

organizações não governamentais ou Associações 

de Municípios; 

-Conhecimentos em temáticas relacionadas à 

governança local e políticas públicas; 

- Domínio de Recursos Tecnológicos de mídias 

sociais e planilhas eletrônicas; 

- Domínio de elaboração de textos jornalísticos 

 

7. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Ficam designados como membros da Comissão de Seleção, que se responsabilizarão por 

todo o processo seletivo, sob a coordenação da primeira: 

 ANA NERY DOS SANTOS MELO  

 VERONICA CRISTINA RIBEIRO 

 JOSÉ MÁRIO BARROS FALCÃO 
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8. DURAÇÃO DO CONTRATO: 

 

 18 (dezoito) meses a partir de 01 de julho de 2019.  

 

9. LOCAL DE TRABALHO: 

Recife, disponibilidade para viagens nos municípios de Territórios do Projeto 

 

10. SALARIO E FORMA DE CONTRATAÇÃO 

R$ 2.226,00 (Dois mil duzentos e vinte e seis reais) brutos, na modalidade de 

contratação CLT, com 30 horas semanais e tempo determinado. 

 
11. DAS INSCRIÇÕES: 

 

Os candidatos deverão Enviar currículo atualizado, com foto, até o dia 14 de junho de 
2019 até 00h00 para o endereço eletrônico: secretariaexecutiva@amupe.org, 
indicando:  
a) Campo de Assunto:  Vaga -  Assessoria de Comunicação  
b) Identificar o número do Edital de interesse (Edital GC 003-2019); 

 

12.CRONOGRAMA: 

 

Publicação do edital em Diário Oficial:   07/06/19 
 
Recebimento dos Currículos via internet até: 24h00 do dia 14/06/2019, exclusivamente 
pelo e-mail: secretariaexecutiva@amupe.org 
 
Análise curricular dos inscritos: 18/06/2019 
 
Entrevista: 19/06/2019 no horário das 08h00 às 17h00. 
 
Divulgação do resultado: 25/06/2019 
 
Recursos: 26/06/2019 
 
Divulgação do Resultado final: 28/06/2019 
 
Contratação: 02/07/2019  
 

mailto:secretariaexecutiva@amupe.org
mailto:secretariaexecutiva@amupe.org
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13.  NÚMERO DE VAGAS NESTA SELEÇÃO: 

01 (uma) vaga 

 
14. SELEÇÃO 

O processo seletivo se dará mediante análise curricular e entrevista, devendo ser 
obedecidos os seguintes critérios de pontuação: 

 

 Análise curricular = 80 pontos 

 Entrevista = 20 pontos 

 Total = 100 pontos 
 

QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA A SELEÇÃO COM ANÁLISE CURRICULAR: 
 

 O atendimento do perfil desejado do candidato é pré-condição para a análise 
curricular; 
 

 O perfil do candidato e a experiência profissional na (s) área (s) temática (s) 
serão utilizados como critério de desempate; 

 

 A pontuação mínima a ser considerada para a classificação, na análise de 
currículos, é 50 pontos. 

 

Classificação Curricular                                       Pontuação 

Experiência Profissional na área 

Critério: 3 pontos para cada ano de 

experiência, até no máximo 24 pontos. 

 01 a 02 anos 

(06) 

03 a 05 anos 

(12) 

06 a 08 

(18) 

Acima de 08 

(24) 

Experiência profissional em serviços 

prestados em instituições nos diversos 

âmbitos de Políticas Públicas, nas 

esferas, no máximo 30 (trinta) pontos. 

Municipal(10) Estadual(05) Federal(5) Internacional(10) 

Formação em Comunicação Social, 

habilitação em Jornalismo, Máximo 30 

(trinta) pontos 

Superior(3) Esp. em 

qualquer 

área(5) 

Esp. Área 

fim (8) 

Mestrado (14) 

 
15. DATA DA INSERÇÃO DESTE EDITAL NO PORTAL DA AMUPE NA INTERNET: 
 
www.amupe.org - 07 de junho de 2019.  
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16.DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
I – No ato da contratação o candidato selecionado deverá comprovar todas as 
informações declaradas no currículo, relativas ao atendimento integral da qualificação 
obrigatória listada no edital, sob pena de desclassificação. 
 
II – O candidato selecionado deverá assinar uma Declaração, em formulário padrão a 
ser fornecido pela AMUPE informando a disponibilidade da carga horária de 30h. 
semanais. 

 

III  - O candidato é responsável pelas informações apresentadas. 
 

Recife, 06 de junho de 2019. 
 

 

 
    Ana Nery Melo Santos  

Coordenadora do Processo Seletivo   
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