Organização: CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve, entidade nacional que
administra os esportes olímpicos e paralímpicos de neve no Brasil. Tem como propósito servir
os esportes de neve no país e todo brasileiro que os prática, admira ou se interessa em conhecer.
Os temas de trabalho para o candidato giram em torno do esporte e turismo de neve.
Vaga: Estágio em Comunicação
Local de trabalho: Híbrido – (Escritório físico em São Paulo – Itaim Bibi)
Tipo de estágio: 30h semanais
Remuneração: A combinar
Benefícios: VT
Horário: Flexível, o que vale é a produtividade.
Processo:
E-mail para envios de CVs: contato_cbdn@cbdn.org.br
Abertura do processo: 07 de Março de 2022
Início previsto: 28 de Março de 2022
Pré-requisitos e perfil
• Ser apaixonado por esportes (olímpicos e paralímpicos, principalmente)
• Facilidade para se adaptar a um ambiente dinâmico e coletivo de trabalho
• Organização para gerenciar suas atividades e as diversas ferramentas de comunicação
da entidade
• Excelente redação
• Disponibilidade para trabalhar em competições no Brasil e no Exterior.
• Estudante de Jornalismo e/ou Relações Públicas e/ou Publicidade e Propaganda.
(Rádio e TV também são bem-vindos).
• Inglês avançado e espanhol básico.
Habilidades obrigatórias
• Office completo: Word e Power Point avançados/Excel intermediário
• Pacote Adobe: Photoshop (intermediário), Indesign (básico), Illustrator (básico)
• Conhecimentos de Wordpress (gestão do site da confederação)
• Conhecimento das ferramentas de gestão de redes sociais (fb business)
Habilidades desejáveis
• Noções básicas de E-mail MKT
• Noções de SEO, Google Adwords e Google Analytics
• Conhecimentos intermediários ou avançados em captação e edição de foto e vídeo
(Photoshop, Premiere, Vegas, Final Cut).
• Nível prático intermediário ou avançado de Ski ou Snowboard (deslocamento na
montanha em competições)

Principais atividades
• Produção e atualização de releases e matérias sobre esportes e turismo de inverno
para site, blog e imprensa.
• Produção de conteúdo para email marketing e newsletter.
• Apoio na produção de conteúdo de redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter,
Youtube e Linkedin).
• Apoio na elaboração de estratégias de comunicação e MKT gerais da entidade.
• Relacionamento com empresas parceiras de comunicação e comercial (Assessoria de
Imprensa, Publicidade e Consultoria estratégica).
• Relacionamento interno com equipe de gestores técnicos, CEO e presidente, e externo
com atletas de alto rendimento e amadores, treinadores, praticantes, turistas de neve
e entidades esportivas nacionais e internacionais.
• Relacionamento com imprensa e influenciadores (interface com assessoria de
imprensa da Confederação, jornalistas e possíveis influenciadores em ações).
• Produção de relatórios de comunicação institucionais (levantamento de dados, análise
e redação).
• Acompanhamento de competições, treinamentos e testes físicos para produção de
conteúdo (texto, foto, vídeo e atendimento à imprensa).
Relações Internas
• Reportará diretamente ao CEO da CBDN
• Contato direto com agência de assessoria de imprensa e assessoria estratégica de
comunicação, fomento e novos negócios entidade
• Contato direto com gestores das modalidades de neve

Relações Externas
• Atletas e stakeholders da Confederação
• Atletas amadores de ski e snowboard
• Fornecedores relacionados à Comunicação
• Jornalistas
• Gestores de canais de comunicação (em especial TV)
• COB e CPB
• Federações Internacionais

