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Edital para contratação de jornalista para o Sindicato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, Seção Sindical IFBA 
(SINASEFE - IFBA). 
 
O SINASEFE - IFBA (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica) publica o presente edital para contratação de jornalista para 
a entidade.  
A carga horária será de 25 horas semanais, de segunda a sexta-feira. O salário bruto 
será de R$ 3.000,00 (três mil reais); eventuais benefícios inclusos.  
O(A) candidato(a) precisa possuir graduação em Comunicação Social, com habilitação 
em Jornalismo, e possuir, no mínimo, um ano de experiência na profissão.  
 
Os(as) interessados(as) devem enviar currículo, até o dia 24 de julho, para 
sinasefeba@uol.com.br. 
 
Atividades a serem desenvolvidas pelo(a) profissional: 

a) Redação e divulgação de releases e de outras mensagens institucionais; 
b) Alimentação dos canais virtuais do sindicato (redes sociais, página eletrônica, e-

mails); 
c) Redação de textos e edição e confecção de materiais para a entidade; 
d) Edição de vídeos jornalísticos; 
e) Relação com veículos de comunicação e cobertura externa. 

Elementos esperados e avaliados: 
a) Disponibilidade para viagem; 
b) Capacidade de planejamento de comunicação de organizações; 
c) Experiência em veículo e assessorias de comunicação; 
d) Experiência com assessorias de sindicatos e/ou movimentos sociais; 
e) Experiência em alimentação e interação em redes sociais (Facebook, Twitter, 

etc). 
 

Etapas da avaliação:  
a) Curriculum Vitae; etapa eliminatória e classificatória, sendo eliminado(a) o(a) 

candidato(a) que obtiver menos de cinco pontos.  
b) Entrevista; na sede do sindicato em Salvador, dia 28 de julho. Esta etapa é 

classificatória. Nesta etapa, devem ser entregues os comprovantes do Currilucum 
Vitae. 

 

Todos os resultados serão divulgados na página do SINASEFE 
(www.sinasefeifba.org.br) 
 
 

Francisco Vanderlei Ferreira da Costa 

Coordenador de Comunicação 
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Barema para Avaliação do Currículo 

 

 

Atividades Pontuação/Atividade Pontuação Total 

Pós-graduação em jornalismo ou áreas afins 0,5 0,5 

Experiência e/ou cursos na área de fotojornalismo, 

edição de vídeos 

0,5 (por curso) 

0,5 (por semestre de 

experiência) 

1,0 

Experiência na área de jornalismo 0,5 (por semestre) 3,0 

Experiência com jornalismo ou assessoria sindical 0,5 (por semestre) 2,0 

Experiência com movimentos sociais 0,5 (por semestre) 1,0 

Experiência com redes sociais (Facebook, Twiter, 

etc) 

0,5(por 

endereço/sistema 

criado e/ou gerido) 

1,0 

Experiência com o IFBA ou com a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

0,5 (por campanha) 1,5 

 

 


