
 

 

 

 

FORMULÁRIO DE PERFIL DA VAGA - PRÉ-REQUISITOS  

 

Nome do Projeto: Implantação do Laboratório de Materiais Avançados e Minerais Estratégicos – 

Projeto Granioter/CDTN/MCTI 

 

Nome da vaga/cargo: Analista de Comunicação Social 

 

Quatidade de vagas: 01 

 

Local de Trabalho: Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN, Campus da UFMG 

na Pampulha, Belo Horizonte, MG 

 

Horário de trabalho: Segunda a Sexta, 30 horas/semana 

 

Prazo da Contratação: 12 meses. 

 

Descrição das atividades a serem desempenhadas 

Atividades de comunicação social, em apoio à Coordenação Geral, no âmbito do Projeto 

“Implantação do Laboratório de Materiais Avançados e Minerais Estratégicos – Granioter”, no 

CDTN/CNEN, como:  

 Elaboração do Plano de Comunicação Social do Projeto Granioter em conjunto com a 

Coordenação Geral.  

 Criação de conteúdo para redes sociais, comunicados internos e externos. 

 Elaboração de artes para materiais de divulgação e redes sociais.  

 Gestão dos veículos/canais de comunicação interna. 

 Apoio nas reuniões gerenciais. 

 Apoio na organização de eventos. 

 Assessoria de imprensa 

 

Exigências do cargo/vaga 

 Curso completo em Comunicação Social, habilitação Publicidade, jornalismo ou RP. 

 Conhecimento prévio em softwares de design gráfico, edição de imagens e vídeos. 

 Experiência em produção de conteúdo. 

 

 



 

 

Diferencial na formação do candidato  

 Os candidatos deverão demonstrar perfil de independência, capacidade de lidar com 

desafios, boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, alta qualificação 

técnica. 

 Inglês avançado. 

 

 

Inscrições: O processo de seleção estará ancorado na análise do Currículo Vitae, disponibilizado pelo 

candidato via e-mail (granioter@cdtn.br) no momento de inscrição. 

 

Prazo para envio do currículo: 23/05/2022  

 

Início previsto: Junho/2022 

 

O processo de seleção estará ancorado na análise dos currículos, em que será avaliado tanto a 

capacitação quanto a adequação do perfil do candidato às atividades do Projeto. O processo de 

seleção incluirá uma entrevista, além de outras informações a serem solicitadas a critério da 

comissão de seleção. 

 

Salário bruto R$: R$2.300,00/mês + vale-alimentação. 

 

Benefícios:  Contratação CLT. 
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