
         

Seleção de assessoria de comunicação trilíngue 

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) abriu processo de seleção para contratar nova 
assessoria de comunicação (pessoa jurídica) para o Centro Alemão de Ciência e Inovação São Paulo 
(DWIH São Paulo). Para mais informações sobre o DWIH São Paulo, visitar www.dwih-saopaulo.org. 

Serviços a serem executados:  
1. Produção e gestão diárias de conteúdo para as diferentes mídias do DWIH São Paulo: website, 

newsletter, mídias sociais, publicações impressas (folder e brochura institucionais, e, porventura, 
outras). 

a. Website trilíngue (português, alemão e inglês): produção de conteúdo em português, 
verificação da tradução para os demais idiomas. 

b. DWIH possui páginas no Facebook e no LinkedIn, mas estuda atuar em outras plataformas 
também. 

c. Planejamento, elaboração e envio mensal de newsletter e comunicados avulsos (e-mail-
marketing). 

2. Coordenação da produção anual da revista Diálogo. 
3. Colaboração em outras produções e atividades de comunicação, como produção de vídeos etc. 
4. Assessoria de imprensa. Usamos a plataforma Comunique-se para envio de releases e clipping. 
5. Divulgação e cobertura jornalística de eventos selecionados. 
6. Fotografar, contratar fotógrafo, editar fotos e gerenciar arquivo fotográfico digital. 
7. Eventual redação de discursos ou prefácios. 
8. Colaboração na produção de apresentações, por exemplo, com Powerpoint. 
9. Apuração de dados estatísticos e elaboração de relatórios (rascunho preferencialmente em alemão). 

Requisitos indispensáveis:  
a) Registro como Pessoa Jurídica (mínimo Microempresa – ME); 
b) Infraestrutura própria; 
c) A Empresa Contratada deverá se incumbir de que o profissional que executar os serviços tenha: 

a. Formação em Jornalismo, Comunicação Social ou Relações Públicas, bem como experiência 
nas atividades descritas acima; 

b. Domínio fluente do português (sobretudo redação) e do alemão (para leitura de fontes 
originais, comunicação por e-mail com diversas fontes, eventuais entrevistas, revisão de 
traduções etc.); 

c. Nível avançado de inglês (B2, TOEFL 58) (para leitura de fontes originais, comunicação por e-
mail com diversas fontes, eventuais entrevistas, revisão de traduções etc.); 

d. Conhecimento dos sistemas acadêmicos, científicos e de inovação da Alemanha e do Brasil, 
bem como de seus sistemas de fomento (desejável experiência própria acadêmica, científica 
ou profissional na Alemanha); 

e. Sólida rede de contatos com jornalistas em redações de veículos de comunicação, blogueiros 
e outros multiplicadores nas áreas de ensino superior, ciência, pesquisa e inovação; 

f. Domínio do Pacote Office (Word, Excel, Outlook, Power Point) e editores de imagens;  
g. Disponibilidade para comparecer duas a três vezes por semana ao DWIH São Paulo; 
h. Possibilidade de viagem (em geral, uma a duas vezes ao ano). 

d) Cartas de recomendação de outros clientes que comprovem experiência nos serviços a serem 
prestados serão bem-vindas. 

Oferecemos: 
Contrato até 31.12.2020, com possibilidade de prorrogação automática. 
Honorários a combinar. Informar proposta na candidatura. 
Custeio de viagens para fora do município de São Paulo (passagens, hospedagem, traslados). 

Escreva para marcio.weichert@dwih-saopaulo.org para enviar proposta acompanhada do CV do 
profissional que indica para a realização dos serviços, bem como para agendar telefonema ou visita para 
esclarecimentos sobre as atividades, requisitos, relacionamento entre contratante e contratado(a), bem como 
condições contratuais. 

Prazo para candidaturas: 21/02/2020 
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