A ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL REALIZA SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO
DE VAGA DE TRABALHO NO ARTESANATO DA BAHIA

A Associação Fábrica Cultural, Organização Social que faz a gestão do PROGRAMA
ARTESANATO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização do
Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, em regime CLT, para o cargo
de COORDENADOR/A DE COMUNICAÇÃO.
O PROGRAMA ARTESANATO DA BAHIA é gerido pela Associação Fábrica Cultural, via
Contrato de Gestão nº 024/2019, no que tange as ações de qualificação dos artesãos
baianos, incluindo a promoção e comercialização da produção artesanal.

DO CARGO
01 (uma) vaga de COORDENADOR/A DE COMUNICAÇÃO da Fábrica Cultural para o
Artesanato da Bahia.

DO CONTRATO:
Jornada: 40 horas semanais
Início: imediato
Sede de Trabalho: Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, no Largo do Porto
da Barra, nº 2, Salvador, Bahia, e outras unidades comerciais da Fábrica Cultural.
Benefícios: Salário de R$ 4.400,00 vale alimentação ou refeição no valor de R$ 15,00
(quinze reais) por dia trabalhado.

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA OBRIGATÓRIAS
Superior completo em Comunicação Social (Relações Públicas, Jornalismo, Publicidade).
Experiência mínima de 05 (cinco) anos na área de comunicação.
Domínio do pacote Office

RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Elaborar e implementar plano de comunicação integrada.
Coordenar equipe de comunicação e relação com fornecedores da área.
Coordenar ações e campanhas de comunicação institucional.
Coordenar ações e campanhas de marketing.
Acompanhar criação, produção e aprovação de peças de comunicação.
Elaborar relatórios.

CONHECIMENTOS ADICIONAIS DESEJÁVEIS:
Conhecimento sobre artesanato.
Experiência na área cultural ou em projetos sociais.

HABILIDADES (PROFISSIONAIS/PESSOAIS):
Planejamento;
Organização;
Iniciativa;
Boa comunicação;
Trabalho em equipe;
Disciplina
Flexibilidade;
Capacidade de negociação;
Dinamismo.

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet até as 23h59 do dia 04/04/2022,
no formulário disponível neste endereço:

https://forms.gle/JoB2EjXV9Exm4CKM9

(IMPORTANTE: Devido a mudanças no sistema google, para anexar arquivos no formulário
de inscrição é necessário que o candidato faça login em uma conta google, antes de iniciar
o preenchimento)

DO PROCESSO SELETIVO
Os candidatos e candidatas serão avaliados de acordo com as exigências para a função.
Em virtude do público Programa Artesanato da Bahia ser majoritariamente composto
por mulheres negras, nesta seleção daremos prioridade a candidatas com esse perfil.

Etapas:
1ª Etapa: Inscrição, via Google Forms, com envio do currículo.
2ª Etapa: Análise do currículo. Somente os candidatos selecionados etapa e que avançarão
para a 3ª Etapa serão comunicados via e-mail institucional.
3ª Etapa: Entrevista.
5ª Etapa: Contratação.

DISPOSIÇÕES GERAIS
É de responsabilidade do candidato a veracidade das informações prestadas e a
autenticidade dos documentos apresentados, respondendo na esfera cível, criminal e
administrativa caso seja constatada qualquer falsidade. A Associação Fábrica Cultural não
se responsabiliza por possíveis falhas de envio eletrônico ou incompatibilidade de arquivos
digitais anexados ao formulário de inscrição.

