
 
 

VAGA PARA ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO 
 

 
FUNÇÃO 
Ser responsável pela frente de comunicação de novo projeto da Agroicone “Agrofloresta para 
desenvolvimento verde na Mata Atlântica”, o que envolve produzir e divulgar informações e 
publicações das atividades do projeto, manter articulação com organizações parceiras e 
diversas partes interessadas, atualizações do site e mídias sociais, relacionamento com a 
imprensa e demais ações de comunicação institucional.   
 
PERFIL 
Formação superior em Comunicação Social com experiência mínima de 5 anos, envolvendo: 

• Elaboração de textos, especialmente de cunho técnico e com boa redação; 

• Comunicação corporativa (em empresas, associações ou agências) e/ou de causas (em 
ONGs ou projetos socioambientais); 

• Produção de materiais impressos e demais formatos de conteúdo; 

• Administração de websites e gestão de mídias sociais, com experiência em produzir 
campanhas de comunicação e engajamento em redes sociais; 

• Experiência na produção e comunicação de eventos. 
 

Desejável: 

• Capacidade de lidar com diferentes atores (agricultores, governos, empresas, ONGs, 
academia, organismos internacionais, entre outros); 

• Familiaridade com difusão de conteúdos técnicos; 

• Interesse e conhecimentos sobre agrofloresta, restauração florestal, agricultura, além de 
desenvolvimento, políticas públicas, inovação e negócios;  

• É desejável experiência com a produção de relatórios de prestação de contas 
detalhados em todos os formatos e plataformas; 

• Flexibilidade para lidar com mudanças e demandas complexas; 

• Ótimo relacionamento interpessoal e disposição para trabalhar em equipe;  

• Inglês fluente. 
 
ATRIBUIÇÕES/ATIVIDADES 

• Promover a imagem e atividades do projeto frente aos diversos segmentos da 
sociedade, em especial governos, pesquisadores, representantes de agricultores e 
ONGs; 

• Desenvolver e administrar banco de contatos institucionais (mailings); 

• Produzir e distribuir conteúdo informativo para públicos diversos (imprensa, parceiros) 
através de informes, relatórios e artigos, press releases, PPTs; 

• Assessorar e organizar eventos e reuniões; 

• Contribuir na elaboração de publicações do projeto (cartilhas, folders, estudos);  

• Cotar e contratar produtos e serviços de comunicação, supervisionando e aprovando 
trabalhos (organização de eventos, agências de comunicação, produtoras de vídeo e 
demais fornecedores);  

• Administrar sites e contas em mídias sociais (Instagram, Facebook, Twitter e Linkedin). 
 
CARACTERÍSTICAS DO CARGO 

• Salário compatível com a função, com pacote de benefícios  

• Disponibilidade para viagens ocasionais 

• Local de trabalho: remoto, com possibilidade de trabalho no escritório da Agroicone em 
São Paulo (a conversar e dependendo da situação de pandemia) 



 

Sobre o projeto Agrofloresta para desenvolvimento verde na Mata Atlântica: coordenado 
pela Agroicone e financiado pelo UK Pact, o projeto trabalhará em três regiões de mosaicos de 
UCs (LAGAMAR, MCF e MAPES) para promover agroflorestas. São três frentes de atuação: 
governança, capacitação e mercados. A Agroicone é uma organização que gera conhecimento 
e soluções para transformar o setor agropecuário, contribuindo para os desafios globais no qual 
está inserido. Mais informações: www.agroicone.com.br. 

Interessados devem enviar currículo e carta de apresentação para vagas@agroicone.com.br 
até dia 4 de junho de 2021, com assunto “comunicação agrofloresta”.  

mailto:vagas@agroicone.com.br

