
Vaga: Analista de Marketing (foco em mídias sociais)

Área: Comunicação

Local: Escritório Nacional (Água Verde)

Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale 
transporte, seguro de vida. O vale transporte e o vale refeição não tem 
desconto em holerite

Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira das 08:30 as 12:00 e das 
13:30 as 18:00

Principais atribuições:

• Planejar, desenvolver estratégias de conteúdos e produções 
(comunicação) direcionadas aos associados, visando maior 
proximidade, engajamento e construção da marca;

• Garantir que a comunicação esteja alinhada com as políticas da 
instituição;

• Relacionar-se com as áreas internas, com finalidade de entender, 
aprimorar e desenvolver planos de comunicação, visando melhor 
aderência do público alvo;

• Gerenciar perfis em mídias sociais;

• Elaborar briefings e realizar interface com agências/prestadores de 
serviços;

• Fazer levantamento e análise de dados para relatórios gerenciais e 
de performance das comunicações. 

Requisitos:

• Pacote O�ce;

• Desejável Inglês intermediário;

• Desejável Espanhol  intermediário;
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• Formação em Comunicação Social, com enfase em Publicidade e 
Propaganda ou  Marketing;

• Experiência de, ao menos, 2 anos com Comunicação/endomarketing;

• Habilidades interpessoais - necessidade de lidar diretamente com 
público interno e externo.

Interessados enviar currículo para o e-mail: escoteiros@rhnossa.com.br 
e fazer o cadastro no site da RH Nossa.



Escritório Nacional
Rua Coronel Dulcídio, 2107 - Bairro Água Verde
CEP 80250-100 - Curitiba - Paraná - Brasil
Tel.:(41) 3353-4732 • Fax: (41) 3090-7928

Vaga: Analista de Marketing (foco em mídias sociais)

Área: Comunicação

Local: Escritório Nacional (Água Verde)

Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale 
transporte, seguro de vida. O vale transporte e o vale refeição não tem 
desconto em holerite

Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira das 08:30 as 12:00 e das 
13:30 as 18:00

Principais atribuições:

• Planejar, desenvolver estratégias de conteúdos e produções 
(comunicação) direcionadas aos associados, visando maior 
proximidade, engajamento e construção da marca;

• Garantir que a comunicação esteja alinhada com as políticas da 
instituição;

• Relacionar-se com as áreas internas, com finalidade de entender, 
aprimorar e desenvolver planos de comunicação, visando melhor 
aderência do público alvo;

• Gerenciar perfis em mídias sociais;

• Elaborar briefings e realizar interface com agências/prestadores de 
serviços;

• Fazer levantamento e análise de dados para relatórios gerenciais e 
de performance das comunicações. 

Requisitos:

• Pacote O�ce;

• Desejável Inglês intermediário;

• Desejável Espanhol  intermediário;

• Formação em Comunicação Social, com enfase em Publicidade e 
Propaganda ou  Marketing;

• Experiência de, ao menos, 2 anos com Comunicação/endomarketing;

• Habilidades interpessoais - necessidade de lidar diretamente com 
público interno e externo.

Interessados enviar currículo para o e-mail: escoteiros@rhnossa.com.br 
e fazer o cadastro no site da RH Nossa.


