Seleção de Talentos CLP

QUEM SOMOS?
O CLP - Liderança Pública é uma organização sem fins lucrativos e suprapartidária que trabalha
para tornar o Brasil um país mais democrático e que ofereça uma vida digna aos seus cidadãos.
Acreditamos que para o Brasil avançar e se tornar um país com desenvolvimento sustentável,

menos privilégios e uma democracia forte, 4 temas precisam ser discutidos: competitividade,
reforma política, previdência social e gestão de pessoas no setor público. Desenvolvemos pessoas
para que se tornem líderes públicos competentes e atuamos para mobilizar a sociedade e o poder
público em torno dessas quatro causas defendidas pelo CLP.
Acreditamos que esses líderes públicos são grandes agentes de mudança. Por isso, os tiramos de
suas zonas de conforto para que eles possam criar, com profundidade, ideias, planos e iniciativas
para um Brasil mais justo para todos.

DIVERSIDADE

Nós, do CLP, queremos construir uma sociedade mais justa, acolhedora e solidária,

livre de quaisquer formas de preconceitos. Estamos empenhados em promover a
diversidade de gênero, racial e cultural em nosso time e incentivamos indivíduos
pertencentes a grupos minoritários e pessoas com deficiência a se candidatar.

VOCÊ É ASSIM?

Você quer de fato ser a mudança? Tem conexão com a

nossa causa? Quer fazer algo pelo seu país? O que acha de
se unir a um time que acredita no que faz e faz por que
gosta?

ANALISTA PLENO DE CONTEÚDO E REDES SOCIAIS
Sua função será atuar de forma ampla na comunicação das causas, pensando estratégias de
redes sociais e na geração de conteúdo.
Suas Principais Atividades:
Criação de conteúdos digitais: criação e edição de vídeos, textos e conteúdos para redes sociais;
Gestão de redes sociais: publicação dos conteúdos desenvolvidos nas redes e acompanhamento

do engajamento;
Análise de resultados: avaliação da performance dos conteúdos e benchmark de outros formatos.
Interesses:
Acompanha os debates do Congresso e do Executivo, e tem interesse em gestão pública;

Tem habilidades multidisciplinares em comunicação como: execução de estratégias, contato com
fornecedores, geração de conteúdo e análise de resultados;
Trabalha por uma causa e acredita que pode transformar o país

REQUISITOS – ANALISTA PLENO DE CONTEÚDO E REDES SOCIAIS
Graduados em cursos da área de comunicação, design, ou similares.
Habilidades de captação e edição de vídeos, podcasts e fotos. Ótima escrita e capacidade de

conduzir entrevistas.
Experiência em estratégias de marketing digital, produção de conteúdo, e contato com
fornecedores e Gestão de redes sociais e Whatsapp.
Disponibilidade para viagens.
Conhecimento de plataformas de gestão de leads (RD
Station), acompanhamento de indicadores, Google Ads e Facebook Ads serão diferenciais.
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REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
Salário: Compatível com o mercado
Vale refeição: R$ 30,00 ao dia
Vale alimentação: R$ 250,00 ao mês
Vale Transporte
Seguro de Vida (para estagiários)
Plano Saúde Bradesco TQN3
Início imediato
Local de trabalho: Alameda Santos, 1773 –

Jardim Paulista, São Paulo – SP, 01419000

Plano Odontológico Bradesco (opcional)

Happy Friday (Tarde de sexta-feira off uma vez ao mês)
Emenda de feriados
Day off de aniversário
Politica de Home-office
Em média 45 dias de férias ao ano (Férias regulamentares +
Coletivas)

QUER PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO?

Encaminhe o seu CV para o e-mail: priscila.riquena@clp.org.br, com o
nome da vaga no título do e-mail.
Data limite para envio do CV – 17/09/2020

