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EDITAL DE SELEÇÃO N° 002/2021 

 

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus é uma instituição ligada à Arquidiocese de Manaus, sem 

fins lucrativos, criada com a missão de defender a vida e participar da construção solidária de 

uma sociedade justa, igualitária e plural, junto a pessoas em situação de exclusão social. A 

instituição está inscrita no CNPJ 04.209.813/0001-47, localizada na Av. Joaquim Nabuco nº1023 

– Centro, Manaus - AM.  

Desde 2020, a Cáritas Arquidiocesana de Manaus realiza parceria com o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), no qual tem como finalidade a melhoria das condições de 

água, higiene e saneamento em abrigos para migrantes e refugiados venezuelanos indígenas 

Warao e não indígenas em Manaus, e promoção da volta às aulas de forma segura, com foco na 

prevenção da COVID-19. Portanto, para atender as necessidades das demandas solicitadas, a 

Cáritas Arquidiocesana de Manaus está selecionando profissionais para compor a equipe do 

projeto no ano de 2021. Em vista disso, torna-se público o presente Edital de Seleção nº 

002/2021, para o cargo de Contratação Técnico de Comunicação para Desenvolvimento- C4D. 

1 – DO OBJETIVO:  

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus publica o presente edital para a seleção e o preenchimento 

da seguinte vaga: 

2 – DO CARGO: 

CARGO VAGAS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

LOCAL DE 

ATUAÇÃO 
TEMPO SALÁRIO 

Técnico  de 

Comunicação 

para 

Desenvolvimento- 

C4D. 

01 
40 horas 

semanais 
Manaus - AM 4 meses à combinar 

3 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

 Executar ações para comunicação para desenvolvimento nos locais de atuação do projeto: 

Careiro da Várzea (AM) e Alvarães; 
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 Desenvolver estratégias e atividades de engajamento comunitário e mobilização social 

para influenciar e promover o diálogo sobre as atitudes e comportamentos da população 

alvo; 

 Recomendar e desenvolver matérias de comunicação adequados as necessidades da 

comunidade, facilitando o acesso sistemático a informações que salvam vidas; 

 Apoiar e propor campanhas multimídia para a promoção de comportamentos e práticas 

positivas; 

  Estabelecer e organizar mecanismos e momentos de escutar e feedback dessa população 

em todo o processo implementação da estratégia de C4De os dos demais setores e projetos 

da organização (Comunicação de duas vias). Assegurar que os insumos coletados 

retroalimentem os programas em andamento; 

 Alinhar e colaborar com os parceiros da área de C4D de organizações ligadas ao UNICEF 

para integração de estratégias e construção de parcerias; 

 Coletar e sintetizar dados de acordo com os indicadores e resultados propostos. Auxiliar 

no monitoramento e avaliação quantitativa e qualitativa das atividades implementadas. 

 Orientação e informação sobre os equipamentos da rede socioassistencial, acesso às 

políticas sociais e serviços públicos; 

 Acompanhamento e atuação no recebimento e entrega de doações; 

 Elaboração de projetos, plano de ação e cronogramas de atividades;  

 Elaboração de relatórios e planilhas de monitoramento e gestão de dados das atividades 

realização; 

 Elaboração e construção de instrumentais avaliativos; 

 Elaboração e acompanhamento de projetos, plano de ação e cronogramas as atividades; 

 Elaboração de relatórios e planilhas de monitoramento e gestão de dados; 

4 – DOS REQUISITOS EXIGIDOS: 

 Ensino Superior Completo; 

 Disponibilidade de tempo para trabalhar no horário das 8h às 17h (segunda a sexta);  

 Disponibilidade para viajar; 

 Conhecimentos do Pacote Office e internet;  

 Possuir conhecimento da rede socioassistencial; 

 Ser proativo;  
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 Senso crítico, organização, planejamento e comprometimento. 

5 – DAS INSCRIÇÕES: 

Os currículos deverão ser enviados via correio eletrônico (caritasarquimanaus@gmail.com) 

até o dia 20 de junho de 2021 às 23h59m, com o assunto: EDITAL DE SELEÇÃO N° 002/2021. 

Os Currículos enviados após o dia e hora estipulados serão desconsiderados. 

6 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 Análise Curricular; 

 Carta de apresentação; 

 Certidão de antecedentes criminais; 

 Entrevista 

7 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação do Edital 17/06/2021 

Recebimento de Currículos 20/06/2021 

Divulgação da Análise Curricular e convocação para 

entrevista 
21/06/2021 

Entrevistas 22/06/2021 

Resultado Final 23/06/2021 

 

8 – DA CONTRATAÇÃO 

 Contratação sob o regime – Prestador de serviço; 

 Contratação Imediata; 

 

Manaus, 17 de junho 2021. 
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