
 

 

 
 
 
 

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO  /  
 PRODUTOR(A) DE CONTEÚDO 

 

O Movimento Bem Maior foi idealizado por um grupo de grandes filantropos e empresários com o 

objetivo de estimular a cultura de doação no Brasil. Nosso sonho é transformar o Brasil e construir 

uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. Nossa ambição é dobrar o valor total das doações 

realizadas no país, dentro dos próximos dez anos. Queremos conectar doadores engajados a 

organizações sérias, para que os recursos sejam bem aplicados e os resultados acompanhados de 

maneira simples e transparente. 
 

Buscamos de alguém com brilho no olho e vontade de fazer a diferença no país. Precisamos que 
essa pessoa goste e saiba escrever muito bem os mais variados formatos de texto (artigos curtos, 
apresentações, releases, mídias sociais, e-mails, etc..), e que tenha conhecimento e intimidade com 
as dinâmicas e linguagens de diferentes redes sociais (Instagram, Facebook e LinkedIn). Somos uma 
organização cuja comunicação é um dos pilares centrais de trabalho, a pessoa deve ser proativa e 
é importante ter genuíno interesse em aprender, pesquisar e manter-se antenado(a) sobre as mais 
variadas iniciativas sociais acontecendo no brasil e no mundo.  
 

O Que Você Vai Fazer: 
• Planejar, criar o conceito e fazer a gestão de conteúdo para redes sociais; 
• Prezar por uma identidade de comunicação própria e única; 
• Buscar constantemente pelo aumento de engajamento e visibilidade do público-alvo; 
• Gerar conteúdo para blog, e-mails, press releases, mídias sociais, apresentações e afins.; e 
• Montar e seguir calendário editorial. 

 

O Que Você Deve Ter: 
• Inglês em nível avançado (pesquisa e leitura). 
• Experiência desenvolvendo conteúdo para canais sociais e conhecimento sobre as 

ferramentas básicas das principais mídias sociais (FB, IG e LinkedIn); 
• Escrita excepcional, redação criativa e gramática impecável. Além de conhecimento em SEO; 
• Habilidade de receber e pedir feedback, crítica ou sugestão e adaptar seu comportamento 

para se tornar, constantemente, uma versão melhor de você mesmo; 
• Atitude executora, responsável e pro-ativa, trazendo soluções eficazes para desafios diários; 
• Excelente comunicação interpessoal e gosto por trabalho em equipe; e 
• Recém formado(a) em jornalismo, comunicação ou semelhante, ou cursando os últimos anos.  

 

Local de Trabalho: Pinheiros, São Paulo.    Contratação: Meio Período / Estágio 
 

Por favor, envie um e-mail contanto do seu interesse em fazer parte do nosso time para 
contato@movimentobemmaior.org com seu CV anexo que entraremos em contato. Até breve J 

ESTAMOS CONTRATANDO! 


