
 

Edital para contratação de profissional de comunicação da ADUFC-Sindicato 
 
A ADUFC – Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará, por meio deste edital, abre                
processo de seleção para o seguinte cargo: “Profissional de Comunicação da ADUFC - Jornalismo”.  

 
 

SOBRE A ENTIDADE: 
 

O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc-Sindicato) é uma entidade             
autônoma, que atua há 39 anos como representante dos professores e professoras da UFC, e mais                
recentemente, da UFCA e UNILAB. Possui representação em todas as cidades no Ceará que onde há                
Campus de universidades federais: Fortaleza, Redenção, Juazeiro do Norte (região do Cariri), Russas,             
Crateús, Sobral e Quixadá e atualmente conta com 2.700 professores sindicalizados, entre ativos e              
aposentados. 
 
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
a.Regime de Trabalho: Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT; 

b.Carga horária: 30 horas semanais; 

c.Benefícios: Plano de Saúde,Plano Odontológico, Vale Alimentação e Vale Transporte; 

d.Prazos: 
Divulgação do Edital: 03/07/2019 

Recebimento de Currículos, portfólio e carta de interesse: até 12/07/2019 

Data da entrevista: Até 17/07/2019 

Divulgação do Resultado: 22/07/2019 

Contratação: 01/08/2019 

 

e.Remuneração Bruta: R$ 5.117,00  

 

 



 

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES 
 

CARGO JORNALISTA 

Vagas 01 (uma) 

Atribuições da equipe 
de comunicação 

➔ Estabelecer uma efetiva política de comunicação interna e 
externa  

➔ Dialogar com associados/as da ADUFC 
➔ Redigir notas, declarações públicas, documentos e peças de 

comunicação de acordo com a linha definida pela equipe  
➔ Produzir relatórios de atividades e prestação de contas 
➔ Implementar o Plano de Comunicação Institucional, 

contemplando o incremento das ferramentas de comunicação 
interna (como WhatsApp);  

➔ Alimentar as redes sociais da entidade  
➔ Pensar campanhas relacionadas às pautas da entidade 
➔ Ampliar a estratégia de comunicação, mobilização, troca e/ou 

complementação de saberes, em diálogo com outras 
organizações 

➔ Cobertura de eventos realizados pela ADUFC 
 

Atribuições 
específicas do cargo 

➔ Assessoria de comunicação 
➔ Elaborar os informativos periódicos (newsletter e boletim) da 

ADUFC 
➔ Alimentar de conteúdos o site institucional 
➔ Atualizar e gerenciar os mailings de imprensa  
➔ Redação de publicações diversas (revistas temáticas, catálogos, 

etc) 

Requisitos 
obrigatórios 

➔ Curso superior completo na área da Comunicação 
Social/Jornalismo  

➔ Residência em Fortaleza ou região metropolitana  

Perfil Preferencial ➔ Buscamos um(a) profissional com experiência junto a 
movimentos sociais, organizações da sociedade civil, bem como 
em relações institucionais, com conhecimento da agenda da 
ADUFC, das Universidades Federais e, dadas as 
especificidades, em produção de comunicação.  
 

➔ Especificamente, esperamos:  

 



 

- Experiência em articulação e incidência política;  
- Experiência na elaboração/redação de textos institucionais 
(releases, notas) e jornalísticos;  
- Propriedade com a edição de textos, planejamento e gestão do 
conteúdo;  
- Facilidade em operar e para aprender sobre uso de redes sociais
- Conhecimento das pautas da ADUFC-Sindicato 
- Excelência na escrita e na produção de textos;  
- Disponibilidade para viagens.  

 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 

● Os/as interessados/as devem se manifestar até 12 de julho de 2019 (sexta-feira), com             
envio de currículo, portfólio textual e carta de intenções para o e-mail            
imprensa@adufc.org.br, dispondo no assunto Processo seletivo para Jornalista da         
ADUFC. 

●  A divulgação dos candidatos pré-selecionados será efetuada por meio de correio 
eletrônico e/ou disponibilizado no endereço: www.adufc.org.br 

● Somente os(as) candidatos(as) que tiverem seus currículos e cartas  pré-selecionados 
serão convidados(as) para a etapa de entrevistas;  

● A ADUFC se reserva o direito de não contratar nenhum dos(as) candidatos(as) para o 
cargo objeto desta seleção,caso o perfil não atenda aos requisitos exigidos. 

 

 

O resultado será divulgado no dia 22 de julho de 2019. O início dos trabalhos ocorrerá no dia 1º                   
de agosto de 2019. 

 
 
 

Fortaleza,  
3 de julho de 2019. 

 
 

 

http://www.adufc.org.br/

