Organização dos Estados IberoAmericanos para a Educação, a Ciência
e a Cultura

Edital Nº010/2017
Contratação de consultores na Modalidade Produdo
PROJETO/BID/Sebrae/OEI/
A OEI, no âmbito do projeto Plataforma de Colaboração para
Difusão e
Implantação de Iniciativas de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas torna público, para o conhecimento dos
interessados, que realizará contratação de jornalista para
criação de textos e materiais de divulgação do Projeto
Plataforma, conforme descrito:
Requisitos Obrigatórios: Profissional com graduação em
Comunicação Social ou Jornalismo; Experiência comprovada,
mínima de 03 (três) anos, em redação de jornal, revista ou site
jornalístico; Experiência comprovada, mínima de 02 (dois)
anos, em produção de textos para a web; e Domínio na utilização
dos softwares de edição de textos, imagens e gestão de
conteúdos digitais.
Requisitos Desejáveis (pontuáveis): Pós graduação em
Comunicação Digital, Web Jornalismo ou Interatividade na
Web; Experiência comprovada, mínima de 01 (um) ano, em
projetos de cooperação multilateral e/ou bilateral;
Conhecimento intermediário em Espanhol; e Conhecimento
intermediário em Inglês.
Local: Brasília.
Vaga: 1
Os interessados deverão enviar o CV entre os dias
09/02/2017 a 14/02/2017, conforme orientações para inscrição
na página www.oei.org.br / Licitações e Seleção.
Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22 de julho de
2004 é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito
Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de
empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito
dos projetos de cooperação técnica internacional. A qualquer
tempo, os presentes editais poderão ser alterados, revogados
ou anulados, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral
da Coordenação Nacional do Projeto, seja por interesse
público ou de exigência legal, sem que isso implique em
direitos a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
Estas contratações serão efetuadas mediante processo seletivo
simplificado (análise de currículo e entrevista), com currículos
válidos e maior pontuação, sendo exigida, destes
profissionais, a comprovação da habilitação profissional e da
capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a
serem executados.

