Prefeitura Municipal de Niterói
Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói
Vaga: Estagiário (a) da Assessoria de Comunicação Institucional
Horário: 30 horas semanais
Valor da Bolsa: R$1000,00 | Auxílio transporte: R$180,00

•

Secretaria de Fazenda de Niterói

A Secretaria da Fazenda de Niterói é o órgão da Prefeitura responsável por administrar
as finanças municipais. Mais informações sobre a SMF Niterói podem ser obtidas no site:
https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/
•

Objetivos da Assessoria de Comunicação Institucional

Manter o contribuinte informado, ouvir as demandas da sociedade e estimular a sua
participação; e gerar conhecimento sobre gestão fiscal.

Objetivo do Cargo
O (a) estagiário (a) da Assessoria de Comunicação Institucional trabalhará com a
comunicação da secretaria em seus canais (interno e externo) de divulgação.
Principais Responsabilidades / Atribuições do Cargo
•
•
•
•
•
•
•

Criação de conteúdo para as redes sociais da Secretaria;
Gestão das redes sociais, interação com usuários, responder comentários;
Análise de métricas e performance;
Auxiliar na comunicação interna por meio de disparo de e-mails
institucionais, entre outras atividades;
Suporte às demandas dos novos canais de informação;
Suporte na produção de conteúdo para o site da Secretaria de Fazenda.

Habilidades e Competências
•
Cursando ao menos o 4º período dos cursos de Comunicação Social
(jornalismo/Publicidade e Propaganda), Marketing e áreas afins;
•
Ter perfil nas principais redes sociais;
•
Domínio dos recursos das redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube,
LinkedIn, noções de SEO para site;
•
Conhecimento das plataformas WordPress, Mlabs e Canva será um
diferencial;
•
Boa redação e domínio de português;

•
•
•

Pensar estrategicamente e propor os melhores meios para otimizar os
resultados da instituição nos canais digitais;
Espírito de equipe e perfil colaborativo;
Postura interessada, comprometida e proativa.

INTERESSADOS(AS) DEVERÃO ENVIAR O CURRÍCULO ATÉ 10/03/2021 PARA O E-MAIL
ascom@fazenda.niteroi.rj.gov.br
INSERIR NO ASSUNTO: Vaga Estagiário da ASCOM
Serão convidados para a entrevista somente os (as) candidatos (as) que atendam aos
requisitos acima descritos. Agradecemos desde já o seu interesse.
Valorizamos a diversidade no ambiente de trabalho e encorajamos a candidatura de
mulheres, negros, pessoas de todas as culturas, origens e experiências.

