TERMO DE REFERÊNCIA 01/2022
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, Secretariado para
América do Sul

Consultoria de Comunicação

Consultoria
O ICLEI América do Sul está em busca de uma/um consultora/r de Comunicação
para atuar na equipe de Comunicação de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2022,
período que pode ser prorrogável. Esta posição responderá à Secretaria
Executiva, por meio da equipe de Comunicação, e será responsável por
desenvolver, apoiar a produção e revisão de conteúdos como reportagens,
estudos de caso, relatórios, apresentações, briefings e outras publicações da
organização; elaborar conteúdos e atualizar redes sociais e sites vinculados;
apoiar a produção e cobertura de eventos on-line e presenciais, entre outras
tarefas de comunicação.
Temas de trabalho
Comunicação, advocacy, eventos, relacionamento com associados, parcerias
institucionais, políticas públicas, cidades, desenvolvimento sustentável,
mudanças climáticas, energias renováveis, eficiência energética, planejamento
territorial e urbano, regiões metropolitanas, gestão de resíduos, biodiversidade e
resiliência, soluções baseadas na natureza, equidade, desenvolvimento circular,
inovação, entre outros.
Organização contratante: ICLEI América do Sul
O ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de
2.500 governos locais e regionais comprometidos com o desenvolvimento urbano
sustentável. Com atuação em mais de 100 países, influenciamos a política de
sustentabilidade e impulsionamos ações locais para um desenvolvimento de
baixa emissão, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular.
O ICLEI traz um forte componente urbano para as políticas de sustentabilidade
nacionais e globais e traduz essas políticas em ações. Tornamos a
sustentabilidade parte integrante do desenvolvimento urbano e criamos
mudanças sistêmicas nas áreas urbanas por meio de soluções práticas
e integradas. Ajudamos cidades e regiões a antecipar e responder a desafios
complexos, desde a rápida urbanização e mudança do clima até a degradação e
desigualdade do ecossistema.

Nossos membros e equipe de especialistas trabalham juntos por meio de
intercâmbio de pares, parcerias e construção de capacidade para criar mudanças
sistêmicas para a sustentabilidade urbana.
O ICLEI cria conexões entre os níveis governamental local, regional, nacional e
global. Defendemos políticas de sustentabilidade nacionais e globais robustas que
reflitam os interesses dos governos locais e regionais e suas comunidades.
Por meio de nossos esforços coletivos para construir um mundo urbano
sustentável, o ICLEI está mudando a trajetória do desenvolvimento global.
O ICLEI América do Sul conecta seus quase 100 governos associados em 8
países a este movimento global. Conheça mais sobre o ICLEI América do Sul em
https://americadosul.iclei.org/.
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Requisitos
Formação superior em Jornalismo, Comunicação Social;
Experiência mínima de cinco anos de trabalho com produção de conteúdo;
Habilidade para se comunicar claramente por escrito e oralmente;
Sensibilidade para trabalhar com equipes de governo e instituições parceiras;
Conhecimento avançado em inglês e espanhol, com habilidade para interagir com
equipes internacionais e com capacidade de redigir textos;
Disponibilidade para viajar.
Competências desejadas
Comprometimento, pró-atividade, responsabilidade, organização e disciplina;
Alinhamento com os valores da organização;
Habilidade para trabalhar sob pressão, em múltiplas tarefas e em proximidade
com a coordenação, colegas e parceiros;
Criatividade para superar desafios e interesse em buscar melhorias contínuas e
inovar;
Domínio dos pacotes do Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e Google
(Gmail, Drive, Docs, Sheets e Forms).
Diferenciais
Experiência com governos locais, organizações sem fins lucrativos e parceiros
institucionais;
Familiaridade com a temática de desenvolvimento sustentável;
Conhecimento de programas como Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign e
Canva;
Experiência em elaboração de roteiro e vídeos institucionais;
Experiência com fotografia institucional;
Experiência com diagramação e arte gráfica;
Uso prévio de plataformas como Salesforce, Mailchimp, CODA, Teams, Trello,
Slack, etc.
Habilidades multiplataformas.
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Atribuições incluem, mas não se limitam a:
Apoiar o cumprimento dos objetivos da área, por meio do planejamento
operacional;
Produção de conteúdo (site, boletins, mídias sociais, relatórios e etc.);
Apoiar o planejamento de pautas e gerenciamento de conteúdo;
Apoiar a elaboração de posicionamentos e mensagens de advocacy;
Análise crítica de dados e indicadores para subsidiar as mensagens;
Participação e acompanhamento de reuniões diversas;
Cobertura e produção de eventos.
Local e Contratação
Trabalho remoto, mas a consultoria deve ter disponibilidade para realizar
reuniões periódicas de acompanhamento, sempre que solicitado pelo ICLEI
América do Sul, em dias e horários a combinar, virtualmente ou presencialmente
(com custos sob responsabilidade do ICLEI América do Sul), bem como receber e
encaminhar demandas durante o horário comercial (de segunda-feira a
sexta-feira, das 9h às 18h).
● Os pagamentos mensais (valor a combinar) serão realizados após a área
responsável aprovar relatório de atividades desenvolvidas pela consultoria;
e mediante emissão de nota fiscal e boleto (com vencimento para 20
dias úteis após sua emissão), a serem enviados para o e-mail
adm@iclei.org.
● A consultoria deve ter CNPJ ativo para realização do trabalho. Não serão
aceitos CNPJ de terceiros.
Como se candidatar
1. Enviar Currículo, com no máximo 2 páginas;
2. Enviar Carta de Apresentação, com motivos para a candidatura, com no
máximo 1 página;
3. Encaminhar materiais para os e-mails oportunidades@iclei.org até as
23h59 do dia 20 de janeiro de 2022.
Observações
Todos os currículos recebidos até 20/01/2022 serão considerados e avaliados.
Apenas os(as) candidatos(as) selecionados(as) para a etapa de entrevista serão
comunicados(as).
Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários deverão ser encaminhados
para o e-mail: oportunidades@iclei.org.
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