
 

A Arcah - Associação de Resgate a Cidadania por Amor a Humanidade, instituição que promove 
a reintegração de pessoas em situação de rua na sociedade, contrata: 

 

Analista de Comunicação (Pleno) 

 

Profissional com experiência em comunicação institucional, estrategista de conteúdo, com 
forte atuação em estruturação e planejamento de área. 

Atenderá a instituição internamente reportando-se diretamente a coordenação e a diretoria 
quando demandado. 

O profissional atuará na estruturação da comunicação por meio de criação, implantação e 
gerenciamento de estratégia de conteúdo para os diversos canais da instituição (Site, 
Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, Vimeo); elaboração de textos diversos para variados 
stakholders, criação e gerenciamento de mailing, convite para eventos em geral e ações de 
voluntariado da Arcah acompanhando pessoalmente, registrando as imagens e divulgando nos 
canais de comunicação; criação de cartão de aniversário, criação de template, elaboração de 
apresentações, criação de artes;  Responsável pela newsletter mensal da Arcah; Experiência 
com ferramentas como Mailchimp, Mlabs, Google Adwords e Grants; Execução de campanhas 
de Mobilização, Crowndfunding; Gestão dos contratos com agencias e afins para o setor; 
Relacionamento com a Imprensa. Elaboração do relatório Anual e Plano de Comunicação. 

 

Funções Principais: 

 

- Criação e gerenciamento de mailing; 

- Produzir conteúdo de texto e imagem para todos os canais da Arcah veiculando e 
monitorando os mesmos de acordo com as diretrizes internas; 

- Atualização e manutenção do site; 

 - Redigir boletins para voluntários e Newsletter; 

 - Criação de artes; 

 - Criação de Campanhas de Mobilização e Crowndfunding; 

 - Redigir textos para diversas aplicações; 

 - Criar Banco de Imagem; 

 - Criar Template e fazer apresentações para instituição; 



 - Criação de e-mails e comunicados utilizando Mailchimp, Outlook e Whatsapp; 

 - Participação nos eventos da instituição; 

 - Produção de relatórios das atividades desenvolvidas; 

 - Gestão da comunicação interna (e-mails e grupos de whatsapp) 

 - Produção de Relatório Anual;  

 - Relacionamento com a Imprensa. 

 

Requisitos da vaga: 

 - Formação em Comunicação Social, Jornalismo, Marketing ou áreas afins 

 - Domínio em softwares gráficos (Photoshop, CorelDraw, Indesign) 

 - Domínio de ferramentais como Mailchimp, Mlabs; 

 - Boa redação e excelentes conhecimentos da língua portuguesa 

 - Boa comunicação oral e escrita 

 - Experiência no 3º setor 

Diferenciais: 

 - Inglês  

 - Formação em Webdesign 

 Horário: das 09:00 às 18:00h, de 2ªf a 6ªf   

Contratação: CLT 

Vale Refeição 

Vale Transporte 

Convênio Médico Amil 

Enviar CV com carta de apresentação para roseli.pereira@arcah.org 

 

 

 

 

 


