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Edital de Seleção 2022 
Comunicador Popular 

 
 
A AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia, organização não governamental que visa 
fortalecer agricultura familiar agroecológica, está abrindo inscrições para o processo de seleção 
de um profissional em comunicação popular para atuar no Programa Local do Agreste da 
Paraíba.  
 
 

Atribuições:  

- Contribuir no desenho e na implementação dos sistemas de informação e comunicação da AS-

PTA: diagramação de peças, gestão de banco de imagens e outros, coleta e sistematização de 

informações, manutenção de páginas web e redes sociais, elaboração de matérias, releases;  

- Elaboração de produtos de comunicação para e entre agricultores/as e para consumidores 

fortalecendo a promoção da agricultura familiar (boletins, cartilhas, panfletos, folders e outros 

instrumentos sobre experiências - elaboração de textos, fotos e diagramação);  

- Pesquisa, acompanhamento e sistematização de informações em temas relacionados ao 

desenvolvimento rural, agricultura familiar, agroecologia, convivência com o semiárido, meio 

ambiente e mercados locais;  

- Experiência de atuação na assessoria de imprensa, no estabelecimento e manutenção de 

relações de parceria com redes, veículos e profissionais na área de comunicação; 

- Clipar as notícias publicadas ou veiculadas nos meios de comunicação sobre as ações 

desenvolvidas pela AS-PTA, organizar mailings;  

- Gestão de imagem da instituição e de parceiros do projeto.  

 

Perfil desejado 
 
Comunicador popular: 
- Profissionais da área de Comunicação Social, Jornalista, Educomunicação, Comunicação e 

Marketing, Design Gráfico ou áreas afins;  

- Ter sensibilidade e referências de conhecimento nas temáticas: desenvolvimento rural, 
agricultura familiar, agroecologia, convivência com semiárido, meio ambiente e ação em 
redes;  
 
- Domínio dos recursos de informática e programas específicos de desenho, fotografia e vídeo;  

- Capacidade de trabalhar em equipe, criatividade e iniciativa;  
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- Disponibilidade para viagens de campo, inclusive nos finais de semana;  

- Desejável carteira de habilitação; 

- Estimula-se candidatura de mulheres e pessoas negras. 

 

Local de trabalho  
- Sede da AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia em Esperança, Paraíba.  
 
 

Condições de trabalho 
- Os (as) profissionais contratados(as) integrarão a equipe e as atividades do Programa Paraíba 
e se reportarão funcionalmente à coordenação do Programa.  
 
- A contratação se regerá pelo regime da CLT.  
 
- Os níveis salariais serão fixados de acordo com a grade salarial da AS-PTA, levando em conta 
notadamente a experiência profissional e as funções exercidas no projeto.  
 
- Serão concedidos benefícios de plano de saúde (com participação parcial do(a) funcionário(a)) 
e recesso remunerado ao final do ano.  
 
- No período da pandemia as atividades desenvolvidas seguirão as normas do protocolo 
institucional de segurança da AS-PTA. 
 
 

Processo seletivo  
1- Recebimento de Currículo  
As pessoas interessadas deverão enviar currículo e carta pessoal de apresentação até o dia 18 
de fevereiro de 2022, para o endereço asptapb@aspta.org.br no campo assunto: Edital de 
Seleção de Profissional em Comunicação.  
 
2- Entrevista  
As pessoas selecionadas na primeira fase serão convidadas para entrevista no dia 25 de fevereiro 
de 2022. 
 
3- Resultado  
O resultado da pessoa selecionada será dado no dia 04 de março de 2022 por meio de contato 
telefônico.  
 
4- Contratação  
A contratação será imediata e o tempo de contratação será de 12 meses.  
A instituição se reserva ao direito de não selecionar candidatos/as, caso os/as mesmos/as não 
se enquadrem no perfil desejado.  
 
OBS: A AS-PTA não custeará as despesas de deslocamento (terrestre ou aéreo) dos candidatos 
(as) selecionados (as) para entrevistas 


