
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO – Comunicação e Marketing   

 

O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM abre processo seletivo 

para candidata/o interessada/o em atuar junto ao Núcleo de Comunicação do instituto. 

O envio de candidaturas deverá ser feito até o dia 26 de agosto de 2021, conforme as 

orientações abaixo: 

  

Regime de contratação: CLT  

Benefícios: VR, VA, VT, convênio médico e odontológico, carteirinha SESC  

Período: 40h  

Local: São Paulo/SP  

Salário compatível com o mercado  

   

Atribuições e atividades:  

• Planejar e elaborar conteúdo para campanhas de divulgação; 

• Gerir e produzir conteúdo para as mídias digitais do IBCCRIM (Instagram, 

Facebook, Youtube, Twitter e LinkedIn);  

• Elaborar relatórios de desempenho das mídias digitais e campanhas de 

divulgação;  

• Elaborar briefings e dar apoio a todo o processo de desenvolvimento de peças 

de comunicação junto à agência;  

• Dar suporte para ações de assessoria de imprensa;  

• Dar suporte às demais atividades do Núcleo de Comunicação;  

• Interface com demais núcleos do IBCCRIM, como Educação e Financeiro.  

 

 



Requisitos indispensáveis: 

• Formação superior completa em Comunicação Social, Marketing, Publicidade e 

Propaganda ou Jornalismo.   

• Experiência com comunicação e marketing digital.  

• Excelente capacidade oral e escrita;  

• Domínio do pacote Office; 

• Conhecimento de programa de edição (Photoshop, Illustrator etc.)  

• Conhecimento de Google Ads e Analytics e Facebook Ads;  

• Facilidade em trabalhar em equipe; 

• Organização, proatividade e disposição para solucionar problemas; 

• Compromisso com a promoção e proteção dos direitos fundamentais e 

afinidade com os valores do IBCCRIM.  

Diferenciais: 

• Domínio de Inglês / Espanhol  

• Experiência no Terceiro Setor; e 

• Fazer jus a ações afirmativas (veja abaixo). 

  

Candidaturas 

As pessoas interessadas na vaga devem enviar os seguintes documentos e 

informações até o dia 26/08/2021 para o e-mail selecao@ibccrim.org.br, indicando no 

“assunto” do e-mail o nome e “Vaga de Analista de Comunicação”.  

Documentos: 

1. Currículo atualizado com pretensão salarial; 

2. Carta de apresentação (com no máximo uma página). 

  

Processo seletivo e ações afirmativas 

O processo seletivo envolverá análise do currículo, entrevista a ser agendada 

oportunamente e atividade a ser desenvolvida de forma remota. O IBCCRIM tem 

comprometimento com pautas de equidade de gênero e igualdade racial, as quais são 

observadas em suas atuações institucionais. Se a candidata ou candidato acreditar 

que pode fazer jus a condições para ações afirmativas, deve indicar no corpo do e-mail. 



  

 

Sobre o IBCCRIM  

Fundado em 1992, após o Massacre do Carandiru, em São Paulo, o Instituto Brasileiro 

de Ciências Criminais (IBCCRIM) contribui para o desenvolvimento e a disseminação 

das Ciências Criminais por todo o país, promovendo diálogos entre academia, poder 

público e sociedade civil. 

Reconhecido nacional e internacionalmente por sua atuação na área de produção 

científica – incluindo o acervo de sua Biblioteca, a mais completa em Ciências 

Criminais da América Latina – o IBCCRIM realiza cursos, eventos, debates e iniciativas 

de extensão universitária e iniciação científica. As publicações produzidas pelo 

Instituto, além das notas técnicas e pareceres sobre projetos de lei e ações judiciais de 

grande repercussão, são referências para pesquisadores, profissionais, jornalistas e 

estudantes. 

 

 


