EDITAL 01/2022

CONTRATAÇÃO
A Diretoria da SEDUFSM-SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN torna público o presente edital para a
contratação de profissional de Publicidade e Propaganda.

1. Número de vagas: 01 (uma).

2. Perfil:
O(a) candidato(a) deve possuir graduação em Publicidade e Propaganda;
O(a) candidato(a) deve ter experiência em softwares de edição de imagens e criação vetorial;
O(a) candidato(a) deve ter experiência na produção de peças gráficas, conteúdo para redes sociais e
material editorial;
O(a) candidato(a) deve ter disponibilidade de horário compatível com o horário da Sedufsm.

3. Atividades da função:
Participar de planejamento, criação e execução de peças gráficas, campanhas e materiais relacionados
às atividades de divulgação e produção editorial da SEDUFSM, incluindo atualização de redes sociais e
sítio eletrônico.
Coordenar em conjunto com a equipe de comunicação e a diretoria da SEDUFSM a organização das
atividades de divulgação e de produção editorial da SEDUFSM.

4. Documentos para inscrição:
Currículo vitae atualizado com foto, portfólio contendo pelo menos três peças gráficas: arquivo fechado
em formato A4, com extensão .pdf, e/ou link de acesso (no ato da inscrição), apresentando memorial
descritivo de até 5 linhas vinculado a cada peça; cópia dos diplomas de graduação e/ou pós-graduação
(se for o caso), cópia de Documento de Identidade, cópia de comprovante de residência, cópia de
comprovante de vacinação da COVID-19.

5. Carga horária: 40 horas semanais

6. Valor do salário: Compatível com a função.
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7. Duração do contrato: Inicialmente o contrato será de experiência, nos termos do artigo 445 da CLT,
com prazo de até 3 meses, com possibilidade de efetivação.

8. Prazo para envio das inscrições: Do dia 24 de janeiro ao dia 31 de janeiro de 2022.

9. Forma de envio: As inscrições serão enviadas por e-mail e deverão conter os documentos
solicitados no item 4 (quatro) deste edital. O endereço de e-mail para o qual devem ser enviados os
documentos é sedufsm@terra.com.br, e no assunto deve ser indicado SELEÇÃO DE PROFISSIONAL.

10. Seleção:
A seleção será realizada nas seguintes etapas:
1ª etapa: análise de currículo (de 01 a 03 de fevereiro de 2022);
2ª etapa: entrevista para candidaturas aprovadas na etapa anterior (de 07 a 10 fevereiro de 2022).
As entrevistas serão realizadas na sede da SEDUFSM (Rua André Marques, n. 665, Centro, Santa
Maria/RS), com o dia e o horário agendado previamente por e-mail, assegurados os protocolos
sanitários previstos para a COVID-19.
Em 11 de fevereiro de 2022, a partir das 14h, o resultado final será publicado no site da SEDUFSM www.sedufsm.org.br.
Quaisquer dúvidas e esclarecimentos entre em contato: sedufsm@terra.com.br

Santa Maria, 10 de janeiro de 2022.
Laura Regina da Silva Câmara Maurício da Fonseca
Presidenta da SEDUFSM

