
 

  

 

SELEÇÃO DE PESSOAL 015/2022 
 

 
            A Fundação Universitária Evangélica (FUNEV), entidade de direito privado, 

filantrópica e sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social (O.S), está recrutando 

profissionais para as seguintes posições: 

 

 Analista De Comunicação 

 

Requisitos: 

 Curso Superior em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda e afins.  

 Experiência mínima de área de 6 meses.  

 Habilidade com CorelDraw, Photoshop, Edição de Vídeo e demais programas de edição; 

 Conhecimento em designer gráfico; 

 Experiência em mídias sociais; 

 Proatividade e Criatividade; 

 Excelente comunicação verbal e escrita; 

 Visão analítica 

 

            Descrição da Função:  

 

 Apoiar o departamento na organização de projetos e ações; 

 Dar suporte no desenvolvimento de campanhas e eventos;  

 Criação de peças gráficas; 

 Atender demandas internas de comunicação conforme solicitações dos setores; 

 Realizar as rotinas administrativas referentes ao acesso e acompanhamento do conteúdo e 

ações nos sites e demais canais institucionais;  

 Executar ações de comunicação, conforme Manual de Identidade Visual, em eventos 

definidos previamente; e afins.  

 Criação e edição de briefings, vídeos e postagens; 

 Realizar outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério da encarregada.  

 



 

  

 

 

 Carga Horária:  segunda a sexta, 40 horas semanais 

 Salário compatível com a função. 

 

 

 

CANDIDATURA 

      A formalização da candidatura a vaga deverá ser feita exclusivamente pelo site da FUNEV 

https://www.funev.org.br/ - Acesso à informação FUNEV por meio de formulário disponibilizado na 

página. 

     As inscrições deverão ser realizadas no período das 15:00 hrs do dia 22/06/2022 até as 15:00 

hrs do dia 27/06/2022. 

 A candidatura a vaga não garante convocação para entrevista  

 A avaliação do candidato se dará por meio de análise curricular, prova escrita com 

dissertação e prova prática. 

 

Anápolis GO, 22 de junho 2022. 

 

João Pedro dos Santos Pereira 
Diretor Executivo - FUNEV 
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