Levando o desenvolvimento
mais perto das pessoas

CHEFE DE COMUNICAÇÕES
1.

Antecedentes (descrição do FONPLATA): O FONPLATA é um organismo multilateral composto por cinco países:

Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, cuja missão principal é apoiar a integração dos países-membros
para alcançar um desenvolvimento harmonioso e inclusivo, dentro e entre as áreas geográficas de influência da
Bacia do Prata, por meio de operações de crédito e recursos não reembolsáveis do setor público.
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Objetivo do cargo: O cargo tem como principal responsabilidade administrar os processos de comunicações externas e
internas do Organismo.
Responsabilidades:

Assessorar o Presidente Executivo em temas de comunicação.

Administrar o marketing e a política de patrocínios do Organismo.

Estabelecer relações com os meios de comunicação.

Coordenar a política de responsabilidade social corporativa.

Supervisar o conteúdo a ser publicado na Web e nas redes sociais do Organismo.

Administrar e monitorar a imagem corporativa do FONPLATA.

Coordenar publicações como a memória anual do Organismo e outras.

Apoiar as áreas do Organismo em temas associados a relações públicas, protocolos; etc.
Requisitos:

Diploma universitário na área de Comunicações com pós-graduação.

Administração de modelos de comunicação, relações públicas, protocolo e organização de eventos.

Administração de produção audiovisual e de redes sociais.

Experiência de pelo menos seis anos, três dos quais em cargos de direção ou similares.

Domínio do idioma espanhol e/ou português e inglês avançado.

Os candidatos deverão ser cidadãos de um dos países-membros do FONPLATA.

Ter no máximo 55 anos no momento da candidatura.
Características do cargo:

Categoria e modalidade: Funcionário profissional internacional.

Duração do contrato: Contratação inicial de até três (3) anos.

Lugar de trabalho: Sede do FONPLATA, localizada na cidade de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional da
Bolívia.
Condições: remuneração de acordo com as responsabilidades designadas e prestações de acordo com as normas do
Organismo.
Prazo de inscrição: 26 de outubro de 2018.
Informação adicional: Para conhecer o perfil do cargo convocado acesse a página web: www.fonplata.org, seção
“Oportunidades Laborales”. Agradecemos registrar sua candidatura na nossa página web consignando a referência

desta convocação.
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