
 

 
 

EDITAL FLD 03/2021 
 

SELEÇÃO PARA VAGA ANALISTA DE MARKETING PARA 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM PESSOAS  

 
 
1. DA RESPONSABILIDADE 
 
A FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA, sito à Rua Doutor Flores, 62 | Sala             
901 | Porto Alegre – RS – Brasil | CEP 90020-120 – torna público que está                
aberta, no período de 25/02/2021 a 12/03/2021, inscrições para o processo           
seletivo para a vaga de Analista de Marketing na área de Captação de             
Recursos, para contratação imediata, conforme informações e condições        
descritas abaixo. 

 
2. DO OBJETO 
 
Contratação de profissional com formação e experiência em Marketing,         
Comunicação, Publicidade e Propaganda para o cargo de Analista de Marketing           
na área de Captação de Recursos, 30 horas semanais, com contrato CLT. 

 
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
3.1 Enviar currículo, conforme modelo em anexo, e portfólio de mídias sociais,            
para o e-mail lisiane@fld.com.br, até 12 de março de 2021. 
 
3.2. Pessoas pré-selecionadas serão convidadas para entrevista e comunicadas         
por telefone/e-mail; as demais serão informadas por e-mail.  
 

 
4. PRÉ-REQUISITOS  

 
- Graduação em Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação ou        

áreas afins, com experiência profissional equivalente. 
 

5. CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS DESEJADAS 
 

- Domínio do Pacote Office; 
- Domínio do Google Analytics, SEO, Google Ads, Facebook Ads e redes  

sociais; 
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- Conhecimento de programas de edição de imagens; 
- Excelente habilidade em comunicação oral e escritas, relacionamento 

interpessoal e trabalho em equipe; 
- Conhecimento em inglês básico; 
- Identificação com organizações da sociedade civil e movimentos sociais; 
- Conhecimento sobre captação de recursos e cultura de doação; 
- Proatividade, articulação, criatividade e inovação. 

 
6. ATRIBUIÇÕES  

 
- Criar e desenvolver estratégia de marketing para captação de recursos          

com pessoas doadoras; 
- Produzir campanhas focadas em geração de leads; 
- Realizar a gestão de mídias sociais e anúncios; 
- Elaborar relatórios e análises; 
- Participar dos processo de planejamento, monitoramento e avaliação; 
- Participar de processos de formação e articulação com outros projetos e           

programas;  
- Ter disponibilidade para viagens. 

 
7. BENEFÍCIOS  
 
Unimed, assistência odontológica, vale transporte, vale refeição e seguro de vida. 
 
8. SALÁRIO 
Contratação em regime de CLT com salário base de R$ 3.344,67. 
 
9. REGIME 
 
Trabalho presencial (Porto Alegre) e / ou na modalidade remota. 
 
Obs: Despesas com mudança, caso a pessoa selecionada seja de outra           
cidade ou estado, não serão cobertas pela Fundação Luterana de Diaconia. 
 

 
 

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2021 
 
 
Para mais informações ou dúvidas: 
Fundação Luterana de Diaconia (FLD), com Lisiane Oliveira 
E-mail: lisiane@fld.com.br 
https://www.fld.com.br/page/contratacoes 

 


