
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Comunicação 
 

Função: Comunicação 

Área: Comunicação 

 

Revisão: 00 Data:  Maio/2012 

Cargo do superior imediato:  

Coordenador de Comunicação 

Área: Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente monitora canais de comunicação (Facebook, Twiter, Internet, etc.) e 

acompanha a publicação de reportagens, comentários, notícias em geral envolvendo a 

ONG analisando o teor das mensagens para apreciação dos superiores, atendimento de 
pedidos, retificação de texto, etc. visando a preservação da sua imagem e objetivos. 

Acompanha, também a interação dos funcionários através da Intranet alimentando-o 
com informações para consumo interno. 

 
 Atualiza o processo de comunicação da ONG para conhecimento geral (interno e 

externo) publicando notícias, adicionando fotos e imagens nos canais de comunicação 

disponíveis: cria textos, seleciona imagens, submete ao superior e disponibiliza para 

divulgação. 

 

 Semanalmente acessa o sistema informatizado da ONG através da base de contatos 

para avaliar o desempenho do site, acesso aos “links”, cadastramento ou cancelamento 

de parceiros e contribuintes visando municiar de informações as diversas áreas para   as 
devidas providencias. 

 

 Prepara o Blog da ONG selecionando ou criando textos para publicação: contata as 

áreas colhendo informações, formata o texto, submete à apreciação e divulga. 

 

 Mensalmente prepara a pauta dos boletins internos e externos de comunicação da ONG 

a ser discutida e aprovada em reunião abrangendo solicitação de entrevistas, seleção  
ou criação de textos , imagens e notícias em geral. Acompanha sua publicação e 

distribuição. 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Comunicação monitora canais de comunicação e 

acompanha publicações, notícias e mensagens em geral envolvendo a ONG para atualizar 

informações, atender pedidos e divulgar eventos. 

Atua na criação de textos, pautas, seleção de fotos e imagens para os boletins internos bem 

na preparação de material gráfico e áudio visual para apresentações e campanhas.  

 



(cont.) 

 

 Periodicamente prepara mapas, relatórios e quadros demonstrativos sobre o 

desempenho e resultados da área, para avaliação dos superiores e controles. 
 

 Eventualmente dá suporte no desenvolvimento de campanhas para divulgação da ONG, 

busca de parcerias, arrecadação de fundos, etc. : prepara textos, “folders” e “banners”, 
captura imagens e fotos utilizando-se se “softwares” específicos,  prospecta o mercado 

em busca de fornecedores, cota serviços e participa das reuniões finais para a definição 

do projeto. 

 

 Atua na atualização do site da ONG: disponibiliza as informações para aprovação pelo 

superior e contata a área de TI para a inserção dos tópicos. 

 
 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade: Curso superior completo (Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade, RP) 
 
 

Treinamentos:    Photoshop, Corel Draw, INdesign , Mídias Sociais, Office básico  
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
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