
 

 
Organização 
dos Estados              EDITAL DE SELEÇÃO 022/2010 
Ibero-americanos         PROJETO OEI/BRA/08/006  
Para a Educação,                 CONTRATA: 
a Ciência                                    
e a Cultura 

A OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos para 

a Educação a Ciência e a Cultura, no âmbito do Projeto 

OEI/BRA – 08/006 - Projeto “Atualização de Processos 

Políticos e Institucionais para a implantação do Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos”, torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que estará 

realizando contratação de pessoa física na modalidade 

Produto, conforme descrito a seguir: 
Qualificação 022/01 – Organizador - Contratação de 

profissional com formação em Jornalismo, Direito, História ou 

áreas afins.  Experiência, mínimo de cinco anos, na coordenação 

e condução de pesquisas historiográficas.  Experiência, mínimo 

de cinco anos na autoria/co-autoria de livros e artigos com viés 

historiográfico.  Experiência na organização de livros com viés 

historiográfico. Experiência na organização e curadoria de 

eventos.    

Vaga: 1 (uma); 

Qualificação 022/02 – Editor - Contratação de profissional com 

formação em Comunicação Social, Jornalismo, Letras ou áreas 

afins, com especialização em fotografia e/ou mídia. Experiência, 

mínimo de 15 anos, em direção de redação.  Atuação na área de 

educação, sustentabilidade e temas sociais.  Experiência na 

organização de livros.    

Vaga: 1 (uma); 

Qualificação 022/03 – Secretário de Redação - Contratação de 

profissional com formação em Comunicação Social, Jornalismo, 

Letras ou áreas afins.  Experiência com editoração e 

coordenação de conteúdo.  Atuação em área de educação, 

sustentabilidade e temas sociais.  Experiência com projetos de 

comunicação para empresas e instituições.  

Vaga: 1 (uma); 

Qualificação 022/04 – Redator Senior - Contratação de 

profissional com formação em Comunicação Social, Jornalismo, 

Letras ou áreas afins.  Experiência com gestão de oficinas de 

escrita.  Experiência, mínimo de oito anos, com trabalho 

jornalístico, reportagem, em temas sociais. 

Qualificação 022/05 – Gestor de Processo Editorial - 
Contratação de profissional com formação em Comunicação 

Social, Jornalismo, Letras ou áreas afins.  Experiência, mínimo 

de oito anos, em produção editorial. 

Vaga: 1 (uma); 

Qualificação 022/06 – Revisor - Contratação de profissional 

com formação em Comunicação Social, Jornalismo, Letras ou 

áreas afins.  Experiência, mínimo de cinco anos, em revisão de 

livros e revistas em editoras. Pleno domínio da comunicação 

escrita e das novas regras de Ortografia da Língua Portuguesa. 

Vaga: 1 (uma); 

Os interessados devem encaminhar currículo pelo 
endereço eletrônico seleçãooei@oei.org.br , 
indicando no assunto nome e número da seleção e 
código da qualificação, até o dia 17/03/10. Maiores 
informações no endereço: SHS, Quadra 06, 
Conjunto A, Bloco C, Sala 919, Ed. Bussiness 
Center Tower, Brasília –DF, Telefone 55 (61) 
33219955. 
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