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EDITAL DE SELEÇÃO 

GENERALIDADES 

Posição: Agente de Comunicação contratado por CLT, 40h semanais.  

Papel e Responsabilidades: (i) Planejamento e execução da estratégia de comunicação e visibilidade 

do projeto; (ii) Construção e execução do plano de comunicação; (iii) Gerenciamento de Site; (iv) 

Apuração e redação de matérias (mídias diversas); (v) Produção de releases e clipping; (vi) Produção 

de conteúdo para mídias sociais; (vii) Produção de peças gráficas (impressas e digitais); (viii) 

Atualização das mídias sociais virtuais (site, perfis em redes sociais etc.); (ix) Atuar em rotinas 

diversas de assessoria de comunicação; (x) Redação de matérias para veículos institucionais (boletins, 

jornais, cartilhas, revistas, etc.); (xi) Realização de entrevistas; (xii) Cobertura fotográfica e 

jornalística de evento (seminários, congressos, assembleias, reuniões, etc.); (xiii) Manutenção de 

contatos e estabelecimento de relações de parceria e trabalho com órgãos de imprensa de interesse da 

Cáritas; (xiv) Elaboração de campanhas de comunicação interna. 

Locais de trabalho:  

(i) Crateús (Escritório da Caritas Diocesana de Crateús-CDC) 

(ii) Estado do Ceará; Território dos Inhamuns Crateús; Municípios: Crateús, 

Independência, Ipaporanga, Nova Russas, Novo Oriente, Tamboril, Tauá. 

Tipo de contrato: CLT. 

Processo de seleção: se dará em duas etapas: 

(i) Análise dos currículos. 

(ii) Entrevista dos/as candidatos/as selecionados/as. 

Inscrições: até 27/Fevereiro/2017 

Seleção dos Currículos: 02 e 03 /Março/2017 

Período das entrevistas: 08 a 10/Março/2017 

Início das atividades: Abril /2017 

  



                                                                                                         
 

 

CDC  : Rua Frei Vidal da Penha, 1605 – São José – Crateús/CE. : (88) 3691 2469 – (88) 9 9991 1500. 

CONTEXTO DE TRABALHO 

Organização: 

A Cáritas Diocesana de Crateús (CDC), fundada em 2005 é uma associação com personalidade 

jurídica própria, de caráter beneficente, filantrópico e sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade 

de Crateús, Estado do Ceará. Envolve 41 entidades membros, tais como Paróquias, Pastorais Sociais, 

Movimentos Sociais, Associações e Grupos Organizados de Produtores Rurais. Vinculada à Cúria 

Diocesana de Crateús, integra a rede Cáritas Brasileira, em âmbito nacional, e a Cáritas Regional do 

Estado do Ceará, em âmbito estadual. A CDC representa a culminância das ações sociais comunitárias 

protagonizadas historicamente pela Diocese dos Sertões de Crateús desde os anos 60 a partir das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), abrangendo 15 Paróquias em 14 municípios, tendo sido 

fundada com as motivações de: coordenar o serviço da caridade na Diocese, servir como ponto de 

referência para as Pastorais Sociais, funcionar como centro dinamizador de trabalhos comunitários e 

sociais da Diocese, e ser instância de diálogo com a sociedade no que tange a dimensão sócio 

caritativa da fé. Desde de sua criação a CDC executa políticas públicas junto à agricultores/as 

familiares, jovens rurais, mulheres, idosos e crianças no território dos Inhamuns e dos Crateús.  

Em todas as suas ações trabalha com: apoio à produção agroecológica, comercialização justa e 

solidária, crédito e tecnologias apropriadas, gênero, geração, etnia, educação para a cidadania, 

associativismo, cooperativismo, preservação do meio ambiente, educação contextualizada para a 

convivência com o semiárido, promoção e garantia de direitos básicos em áreas urbanas e rurais. 

Principais programas e projetos:  

(1) Educação Contextualizada (Educação para convivência com o semiárido): programa de 

formação com educadores da rede municipal de ensino, envolvendo educadores/as, coordenadores/as 

da rede municipal de 03 Municípios do Território (Tamboril, Ipaporanga e Quiterianópolis); 

financiado pela We World.  

(2) PDLS – Plano de Desenvolvimento Local Sustentável: Elaboração participativa do plano de 

desenvolvimento local sustentável das comunidades e grupos acompanhados, processo de formação 

de grupos de jovens rurais. Controle social das políticas públicas através das “mesas da 

solidariedade”, negociando a partir dos PDLSs as demandas com entidades governamentais e não-

governamentais em vista de sua implementação.  

(3) Programa de Economia Popular Solidária: Articulação e mobilização de geração de renda e 

segurança alimentar, inserção dos grupos nas políticas de comercialização justa e solidária através do 

PAA, PNAE e feiras da agricultura familiar em nível municipal, regional, estadual e nacional.  

(4) Programa de Convivência com o Semiárido – PCSA: Construção de tecnologias alternativas 

de convivência com o semiárido, tais como: mandalas, cisternas de placas, barragens subterrâneas, 

cacimbões, quintais produtivos, hortas, agroflorestas, avicultura, ovinocultura, apicultura, 

suinocultura, suporte forrageiro, artesanato, caprinocultura, casas de sementes, barreira de contenção, 

paliçadas, poços profundos, viveiro de mudas e recuperação de olhos d’águas.  

(5) Parcerias, articulações em redes: Rede Cáritas, Fórum de Convivência com o Semiárido, Rede 

de Educação do Semiárido Brasileiro- RESAB, Paróquias, Comissão Pastoral da Terra, Pastoral da 

Juventude Rural, Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadora Rurais, FETRAECE, Frente Social 

Cristã, Colegiado do Território da Cidadania desde 2005, Secretarias Municipais de Educação, Meio 

Ambiente, Agricultura e Assistência Social.  
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Parceiras diretas na execução da ação: 

CPP (Conselho Pastoral de Pesca)  Co-requerente. Acumula larga experiência no campo da pesca 

artesanal com acompanhamento especializado em todos os estados brasileiros.  

CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato)  Co-requerente. Organização de cooperação 

internacional com mais de 50 anos, acumula larga experiência na gestão de projetos da União 

Europeia.  

 

OBJETO EM FOCO 

Atores institucionais 

 CDC (Cáritas Diocesana de Crateús)1  Organização financiada e protagonista da ação. 

 CPP (Conselho Pastoral de Pesca)2  Co-requerente. 

 CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato)3  Co-requerente. 

Projeto4 

 Título: Caminhos de resiliência: ações políticas de pescadores/as artesanais no enfrentamento 

das mudanças climáticas no Território dos Inhamuns Crateús – Ceará 

 Setores/Temas: pesca artesanal em águas continentais (açudes, rios e lagos), atividade 

exercida por comunidades tradicionais invisíveis e silenciadas aos olhos e ouvidos da 

sociedade e dos poderes públicos. 

 Período de execução: Março /2017 a Março/2020. 

 Objetivo geral: Contribuir com o fortalecimento da organização social, política e econômica 

de grupos socialmente vulneráveis sob a ótica do bem viver, no Semiárido do Nordeste 

brasileiro frente aos desafios das mudanças climáticas na região.  

 Objetivo específico: Consolidar a organização social, política e econômica de 2.600 

pescadores/as artesanais de águas continentais, sob a ótica do bem viver, em 07 municípios 

do Território dos Sertões dos Inhamuns Crateús, Estado do Ceará.  

 Beneficiárias finais: Pescadores /as artesanais, colônias e associações de pescadores/as. 

 

  

                                                           
1 http://www.caritasdecrateus.org/  
2 http://www.cppnac.org.br/  
3 http://www.cisvto.org/  
4 Financiado pela União Europeia. 

http://www.caritasdecrateus.org/
http://www.cppnac.org.br/
http://www.cisvto.org/
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EXIGÊNCIAS 

Qualificação e experiência 

 Curso superior completo na área de Comunicação Social. 

 Experiência de no mínimo 02 anos em processos de comunicação para mobilização social. 

 Conhecimentos de informática: familiarizado com windows, pacote microsoft office e 

ferramentas de internet, designer gráfico. 

Competências pessoais 

 Forte capacidade de assessoria. 

 Forte capacidade, dinamicidade e flexibilidade de organização. 

 Flexibilidade para alcançar consensos. 

 Forte capacidade de mediação. 

 Forte capacidade de trabalhar em grupos diversos, tais como: (i) indígenas (ii) quilombolas; 

(iii) pescadores/as (iv) organizações governamentais e não governamentais. (v) associações. 

 Disponibilidade para viagens. 

 

TRATAMENTO ECONÔMICO 

 Salário Bruto 04 salários mínimos vigente no País. 

 Cobertura das despesas com logística para as atividades nos municípios de atuação do projeto: 

(i) deslocamento; (ii) materiais para as atividades. 

 

COMO SE CANDIDATAR 

 Enviar currículo até 27/02/2017 no e-mail caritasdiocesanadecrateus@gmail.com, com cópia 

para adrianocaritascrateus@gmail.com. 

 

Crateús/CE, 22 de Fevereiro de 2017 

 

mailto:caritasdiocesanadecrateus@gmail.com
mailto:adrianocaritascrateus@gmail.com

