MEMORIAL DESCRITIVO Nº 003/2022
CONTRATAÇÃO PARA SUPORTE À ÁREA DE COMUNICAÇÃO DA FUNDAÇÃO
GUAMÁ
1. OBJETIVO
Contratar bolsista de comunicação, de nível superior, para apoiar a divulgação
estratégica do programa StartUP Pará; da Fundação de Ciência, Tecnologia, Inovação e
Desenvolvimento Sustentável Guamá (Fundação Guamá); e do Parque de Ciência e
Tecnologia (PCT) Guamá.

2. JUSTIFICATIVA
A contratação se dá no âmbito do contrato de gestão nº 001/2021, firmado entre a
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet)
e a Fundação Guamá, para a execução de serviço técnico especializado, não comum,
voltado ao desenvolvimento das atividades do programa StartUP Pará.
O programa objetiva dar suporte à execução de editais e ações públicas voltadas ao
apoio à ideação, criação e aceleração de empreendimentos de base tecnológica, a fim de
fortalecer o ecossistema de inovação do Estado do Pará.
A contratação tem a finalidade de atender às demandas de comunicação interna e
externa em temas relacionados ao StartUP Pará, à Fundação Guamá e ao PCT Guamá.
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
•

Atendimento ativo dos clientes (relacionamento diário, condução de reuniões e
apresentações, quando necessário);

•

Apoio na elaboração de planejamento estratégico;

•

Apuração de informações para produção de releases, notas, sugestões e avisos de
pauta;

•

Divulgação estratégica de releases, notas, sugestões e avisos de pauta

•

Ronda para captação de novas pautas na imprensa Follow up ativo com jornalistas;

•

Estratégia para envio de press kit (criação de estratégia, identificação de jornalistas e
formadores de opinião, elaboração de press kits e cartas, além de possível manuseio)

•

Elaboração de relatórios qualitativos;

•

Realizar as interações nos perfis das redes sociais da instituição;
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•

Colaborar com planejamentos táticos para definição de editorias, formatos e assuntos a
serem discutidos nas mídias sociais, com a responsabilidade de trazer referências e uma
visão do comportamento do público, para ajudar a nortear melhor as estratégias.

4.

DO VALOR

Remuneração: R$ 2.500,00
O candidato(a) selecionado(a) será contratado(a) como Bolsista de Estímulo à Inovação
(BEI), conforme regulamento interno da Fundação Guamá, sem gerar vínculo empregatício.
5.

DO PERÍODO

Duração: 10 meses
Previsão de início de contrato: Março de 2022, ou de acordo com anecessidade e
disponibilidade orçamentária.
6. QUALIFICAÇÃO:
•

Superior completo em Comunicação, preferencialmente em Jornalismo ou Publicidade,
ou áreas afins;

•

Mínimo de 2 anos de experiência na área de assessoria de imprensa;

•

Boa comunicação oral e escrita;

•

Conhecimento em produção de conteúdo digital e relacionamento com o público nas
redes sociais;

•

Experiência em comunicação da ciência é um diferencial;

•

Saber se comunicar em inglês também é um diferencial;
7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

A seleção ocorre sob responsabilidade da Diretoria Executiva da Fundação Guamá
8. RESULTADOS:
Os resultados das avaliações serão enviardo por e-mail.

Belém (PA), 23 de fevereiro de 2022.

Rodrigo Quites Reis
Diretor Presidente
Fundação de Ciência, Tecnologia Inovação e Desenvolvimento Sustentável Guamá.
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