REFÚGIO 343
ASSISTENTE DE MARKETING| DESCRIÇÃO DA VAGA
Contratação: PJ

Local: Boa Vista/RR

Formato: Presencial (4 horas por dia)

SOBRE O REFÚGIO 343
O Refúgio 343 é uma organização humanitária dedicada à reinserção socioeconômica de
refugiados e migrantes. Vivemos o que é hoje a maior crise migratória da história do
hemisfério ocidental, atualmente a segunda maior do mundo, sendo ainda a maior crise
humanitária da América do Sul. A crise política, econômica e social na Venezuela fez com
que mais de 6 milhões de pessoas deixassem o país, muitos dos quais buscam esperança
no território brasileiro. Para apoiá-los trabalhamos com os eixos de interiorização e
educação. Nosso objetivo é garantir a integração dos beneficiários por todo território
nacional de forma sistematizada, ativando a comunidade brasileira e empresas. Nosso time
é uma família, formada por pessoas com espírito altruísta, que sonham com um mundo
melhor e que investem seus talentos em sua transformação.

OBJETIVO
Estamos em busca de uma pessoa para integrar a área de Marketing do Refúgio 343, que tem
como missão conscientizar a comunidade brasileira sobre o desafio migratório e engajar
pessoas e empresas a atuarem em prol dessa causa, bem como consolidar a marca Refúgio
343 enquanto organização referência neste trabalho humanitário. A área de Marketing é
composta por 2 pilares - comunicação e engajamento - e tem uma atribuição fundamental
para a área de Operação, contribuindo para a geração de impacto social, e Captação de
Recursos, contribuindo para a sustentabilidade financeira da organização. O(A) Assistente de
Marketing se reporta para o Coordenador de Marketing e executa ações de apoio à área,
demandas de audiovisual, criação de materiais, bem como o acompanhamento de KPIs.

RESPONSABILIDADES
• Gerar conteúdo em foto e vídeo (captura e edição) para os canais institucionais
• Alimentar, atualizar e organizar o banco de imagens do Refúgio 343 (foto e vídeo)

• Apoiar a criação de campanhas digitais
• Criar materiais de comunicação e de design
• Apoiar a redação de legendas para publicações
• Apoiar a organização de eventos de engajamento
• Manter materiais institucionais e site atualizados
• Apoiar na construção de banco de pautas e de personagens
• Apoiar atividades de assessoria de imprensa
• Apoiar o gerenciamento de dados e planilhas de controle

COMPETÊNCIAS
• Formação em áreas correlatas a artes visuais
• Conhecimento avançado em captação de vídeos e imagens
• Excelente habilidade de comunicação verbal e escrita
• Habilidade com Photoshop, Lightroom, Premiere ou outros editores de foto e vídeo
• Familiaridade com Wordpress e ferramentas de e-mail marketing
• Conhecimento em marketing digital
• Habilidade com textos narrativos
• Visão estratégica e analítica
• Busca ativa de soluções
• Amor aos detalhes
• Criatividade, proatividade e iniciativa para propor mudanças e melhorias
• Habilidade para trabalhar com autonomia
• Conhecimento em Google Drive e suas ferramentas
• Compromisso com missão, visão e valores da organização
• Conhecimento em inglês e espanhol serão considerados um diferencial
O contratado deve ter equipamentos próprios e condizentes com as entregas exigidas.

CANDIDATURA
Para se candidatar, preencha o formulário, respondendo todas as perguntas e anexando o
seu CV e Carta de Motivação até 25 de abril. Os documentos devem estar em pdf e
nomeados da seguinte forma: NOME SOBRENOME_CV e NOME SOBRENOME_CARTA DE
MOTIVAÇÃO. Boa sorte!

