
Analista de Comunicação Pleno (Rio de Janeiro ou Oxford) 

Sobre a posição  

2021 é um marco crítico para a BVRio. Estamos comemorando nosso 10º aniversário e 

expandindo nossas operações globais. Nesse contexto, ampliando o nosso time, 

buscamos um analista de comunicação pleno para nos ajudar no engajamento dos 

stakeholders de forma criativa e inovadora, e para espalhar nossa mensagem como 

nunca.  

A missão da BVRio é promover o uso de mecanismos de mercado para facilitar o 

cumprimento da legislação ambiental e apoiar a economia verde e de baixo carbono. 

Nesse momento, o trabalho será remoto (enquanto as restrições da Covid estão em 

vigor), mas a base desta posição será no escritório do Rio de Janeiro ou  em nosso 

escritório em Oxford.  Inglês realmente fluente é essencial.  

Responsabilidades 

Trabalhando com o Diretor de Comunicações Internacionais, baseado no Reino Unido, 

e o Gerente de Comunicações baseado no Brasil, o analista de comunicação irá: 

• Gerenciar as contas de mídia social da organização, criando e disseminando 

conteúdo, promovendo interação, impulsionando o engajamento e respondendo 

e referindo comentários e perguntas 

• Trabalhar com a equipe de TI, garantir que os sites da organização sejam 

atualizados, acessíveis e incorporem as melhores práticas digitais 

• Gerar relatórios sobre o desempenho do site e da mídia social usando o Google 

Analytics e outras ferramentas de monitoramento 

• Trabalhar com colegas para desenvolver conteúdo impactante, incluindo estudos 

de caso, postagens de blog, boletins informativos e planilhas que ajudam a 

atingir os objetivos da BVRio e mostram seu trabalho, parcerias e impacto 

• Auxiliar o Diretor de Comunicações Internacionais e Gerente de Comunicações 

a promover a BVRio na mídia, em eventos e em redes sociais 

• Ajudar a aumentar o reconhecimento da marca seguindo as diretrizes da marca e 

criando gráficos para uso em todos os canais off line e online  

• Apoiar outras necessidades de desenvolvimento de conteúdo (inscrições de 

prêmios, propostas de arrecadação de fundos) conforme necessário 

• Ajudar a compartilhar informações importantes e boas notícias para a equipe da 

BVRio 

Qualificações: 



O analista de comunicação deverá ter, no mínimo, cinco (5)  anos de experiência 

profissional, e pelo menos dois (2) anos de experiência em uma função semelhante com 

as seguintes qualificações: 

• ter uma qualificação relevante em Comunicação ou Relações Públicas / 

Assessoria de Imprensa (desejável) 

• ter excelente redação e experiência na produção de conteúdos para diferentes 

públicos e meios (essencial) 

• ter experiência no gerenciamento de contas de mídias sociais para organização 

(essencial) 

• ter experiência de comunicação com o público de negócios (essencial) 

• experiência de gerenciamento de comunicações internas (desejável) 

• experiência de trabalhar com aplicativos como Google Workspace, Microsoft 

Office, Hootsuite, MailChimp e Canva (essencial) 

• trabalharam no setor sem fins lucrativos / sustentabilidade (desejável) 

• falar e escrever em inglês e português (essencial)  

Para se candidatar: 

Envie seu currículo e uma carta em inglês respondendo às seguintes perguntas para 

cv@bvrio.org. 

• Por que você é a pessoa certa para esta posição? (até 250 palavras) 

• O que você sugere que façamos para promover o aniversário de 10 anos da 

BVRio? (até 250 palavras) 

• O que é essencial para tornar as campanhas de mídia social bem-sucedidas? (até 

250 palavras) 

Use: ‘Candidatura para Analista de Comunicação’ como assunto da mensagem. Nos 

informe a sua expectativa salarial.  

Apenas candidatos dentro do perfil serão contactados. Temos urgência na contratação 

do profissional e, à medida do recebimento dos currículos, vamos agendar as 

entrevistas. As entrevistas consistirão em uma tarefa curta cronometrada e uma sessão 

de perguntas e respostas. 

Não temos interesse em contato de agências de emprego.  

 


