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Edital Simplificado de Seleção N° 01/2018/CONIF 
 

 O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) torna pública a realização de processo 
seletivo destinado à contratação de profissionais para o provimento de vagas aos 
cargos de analista de comunicação e analista de mídias digitais, conforme 
procedimentos descritos neste edital. 
 
 
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1. Todo e qualquer esclarecimento a respeito deste processo seletivo deverá ser 
feito através do endereço eletrônico selecao@conif.org.br ou pelo telefone (61) 3966-
7201. 
 
1.2. A relação de emprego dar-se-á por prazo indeterminado e será regida pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
 
1.3. O candidato selecionado que vier a ser contratado deverá trabalhar na sede do 
Conif, em Brasília/DF.  
 
1.4. As datas prováveis para realização das etapas e de divulgação de resultados 
encontram-se no item 4 deste edital.  
 
1.5. A participação dos candidatos neste processo seletivo não implica obrigatoriedade 
de sua admissão.  
 
 
2. VAGAS 
 
2.1. As especificações aos cargos estão estabelecidas a seguir: 
 
2.1.1. Analista de Comunicação 
 

Cargo Analista de Comunicação 

N° de vagas 1 

Salário R$ 4.500 + plano de saúde + auxílio alimentação 

Carga horária 40 horas semanais 

Local de trabalho Sede do Conif – Brasília/DF 

Requisitos 
exigidos 

Escolaridade  Formação superior completa na área de 
Comunicação Social 

Experiência  Atuação comprovada na área 

Conhecimentos 
específicos 

 Ótima redação, fluência verbal e escrita 
da língua portuguesa; 

 Noções de assessoria de imprensa, 
comunicação digital, técnicas de redação 
(internet, mídias sociais e reportagem), 
revisão e produção de textos, mídias 
digitais e fotografia. 

Outros  Disponibilidade para viagens; 
 Desejável fluência em inglês. 

Principais 
atribuições 

 

 Redigir textos em geral; 
 Interagir com a imprensa e relações públicas; 
 Dar suporte à realização de eventos; 
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 Manter bom relacionamento com as instituições da Rede 
Federal e demais entidades relacionadas à Educação 
Profissional e Tecnológica; 

 Fotografar e manter o acervo fotográfico atualizado; 
 Atualizar a página do Conif na internet e perfis nas mídias 

sociais; 
 Colaborar no planejamento de conteúdo para as mídias 

sociais e produtos de comunicação; 
 Elaborar clipping de notícias; 
 Elaborar estratégias para a ampliação da visibilidade das 

ações institucionais; 
 Organizar entrevistas coletivas; 
 Contribuir para o planejamento de material de divulgação 

institucional. 

 
 
2.1.2. Analista de Mídias Digitais 
 

Cargo Analista de Mídias Digitais 

N° de vagas 1 

Salário R$ 4.000 + plano de saúde + auxílio alimentação 

Carga horária 40 horas semanais 

Local de trabalho Sede do Conif – Brasília/DF 

Requisitos 
exigidos 

Escolaridade  Formação superior completa ou 
cursando nas áreas de Publicidade e 
Propaganda, Design Gráfico, Marketing 
ou correlatos;  

 Desejável curso de mídias sociais 

Experiência  Experiência com produção de conteúdo 
digital e design gráfico 

Conhecimentos 
específicos 

 Ótima redação, fluência verbal e escrita 
da língua portuguesa; 

 Noções de Comunicação Digital e mídias 
sociais; 

 Conhecimento de programas de 
editoração gráfica e edição de vídeos; 

 Desejável conhecimento de Flash. 

Outros  Disponibilidade para viagens; 
 Desejável conhecimento de outros 

idiomas. 

Principais 
atribuições 

 

 Desenvolver e executar campanhas, peças publicitárias e 
conteúdos digitais; 

 Fotografar e tratar imagens; 
 Gravar e editar vídeos; 
 Planejar, produzir e postar conteúdo das mídias sociais; 
 Analisar métricas e monitorar o desempenho institucional 

nas mídias digitais; 
 Propor ações de rápida execução e alto impacto positivo 

no ambiente digital; 
 Auxiliar na produção de peças gráficas institucionais. 
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3. INSCRIÇÕES 
 
3.1. Enviar currículo para o e-mail selecao@conif.org.br com o assunto “Edital 01/2018 
– cargo pretendido”.  
 
3.2. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo o Conif do direito de excluir deste processo 
seletivo o candidato que não encaminhar corretamente sua inscrição ou prestar 
informações inverídicas, ainda que constatadas posteriormente. 
 
3.3. O Conif não se responsabiliza por inscrição não recebida no prazo devido por 
motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, problemas com navegadores, bem 
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
 
 
4. ETAPAS DA SELEÇÃO 
 
4.1 O processo de seleção será composto por duas etapas, de caráter eliminatório e 
classificatório, a saber: 
 
4.2 Primeira etapa (eliminatória): Análise dos currículos. Os currículos serão 
analisados em 23 e 24 de janeiro de 2018. Serão classificados para a próxima etapa 
cinco candidatos para cada cargo, conforme critérios próprios de avaliação, 
considerando as especificações descritas no item 2 deste edital; 
 
4.3 Segunda etapa (classificatória): Entrevista. Até o dia 25 de janeiro de 2018, os 
candidatos selecionados na análise de currículo serão comunicados por e-mail sobre o 
horário de entrevista, a ser realizada no seguinte endereço: SCS, quadra 2, bloco D, 
Edifício Oscar Niemeyer, térreo, lojas 2 e 3. 
 
 
5. CRONOGRAMA 
 

Atividade Data 

Divulgação 16 de janeiro de 2018 

Apresentação de currículos 17 a 22 de janeiro de 2018 

Análise de currículos 23 e 24 de janeiro de 2018 

Entrevistas  25 e 26 de janeiro de 2018 

Resultado 30 de janeiro de 2018 

 
 
Brasília – DF, 16 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 
 

Francisco Roberto Brandão Ferreira 
Presidente do Conif 
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