
 
 

 

 

Pelos povos indígenas, pela 
natureza, por toda a 
humanidade 
 
+44 (0) 20 7687 8700 
info@survivalbrasil.org 
www.survivalbrasil.org 
 
Somos a Survival International, o 
movimento global pelos povos indígenas. 
Estamos lutando pela sua sobrevivência 
ao redor do mundo. 
 

 
 
 

 
 

 
Analista de Engajamento Social 
 
Esta é uma excelente oportunidade de desempenhar um papel decisivo no crescimento da 
Survival Brasil e de estar no centro do movimento global pelos povos indígenas. 
 
Como falante nativo(a) de português brasileiro e fluente em inglês, você expandirá nossa 
colaboração com pessoas e setores importantes no Brasil a fim de aumentar nossa rede de 
apoiadores e permitir que nossas campanhas junto aos povos indígenas tenham um 
impacto ainda maior. Junto com a equipe da Survival Brasil, você será responsável por 
comunicar as mensagens da Survival International em português e por fazer crescer o 
movimento no Brasil e em outros países de língua portuguesa. 
 
A posição oferece uma variedade de tarefas e possui grande potencial para 
desenvolvimento profissional. 
 
Local da vaga? O local preferencial é o escritório da Survival em Londres ou do Brasil. 
Candidaturas para trabalhar em um de nossos escritórios em países da União Europeia 
(Paris, Berlim, Milão e Madri) também serão consideradas em circustâncias expecionais. 
 
Horário de trabalho? Tempo integral (de segunda a sexta, 8 horas por dia, incluindo uma 
hora para almoço) 
 
Requisitos 
Você deve demonstrar comprometimento e entusiamo pela visão, missão e valores da 
Survival International. Você deve ter um excelente entendimento dos direitos indígenas e do 
movimento indígena no Brasil. 
 
Você deve ser extremamente motivado, eficiente e altamente organizado. Você deve ser 
também confiavel, versátil, demonstrar iniciativa e grande diligência. Você deve ser capaz 
de trabalhar de forma independente com mínima supervisão. 
 
É essencial que você seja nativo em português brasileiro e fluente em inglês, e tenha 
excelente habilidade de escrita. Não se candidate à vaga a menos que você atenda a esses 
critérios, que serão rigorosamente testados. 
 
Na sua inscrição, confirme se você tem o direito de morar e trabalhar no Reino Unido e/ou 
Brasil. Caso contrário, e se você estiver se candidatando a trabalhar em um dos nossos 
escritórios em Paris, Berlim, Milão ou Madri, confirme que tem o direito de morar e trabalhar 
nesses países. 
 
Outros requisitos:  
> Disposição e desenvoltura para contatar novas pessoas e grupos 
> Sólido conhecimento e experiência com redes sociais 
> Possibilidade e prontidão para trabalhar fora do horário normal e viajar, se e quando 
necessário 



> Ter uma conduta enérgica e comprometida 
 
Requisitos extras desejáveis: 
> Compreensão ou conhecimento de espanhol, francês, italiano e/ou alemão 
> Experiência com sistemas como Mailchimp, Salesforce ou similares 
> Experiência profissional de Photoshop e Adobe Premiere Pro  
> Experiência profissional com manutenção de conteúdo de site 
 
Responsabilidades 
A função abrange uma ampla variedade de tarefas, sujeitas a alterações conforme a 
Survival Brasil expande. A lista a seguir é flexível e não exaustiva. 
 
Divulgação 
> Contatar e colaborar de forma proativa com pessoas, organizações e grupos importantes 
no Brasil para fazer o movimento crescer por meio de eventos e atividades 
estrategicamente selecionadas - isso pode envolver conferências, museus, conferências, 
universidades, canais de mídia, festivais e muito mais 
> Estimular a colaboração com contatos existentes e novos grupos para aumentar o 
alcance de nossas campanhas 
> Participar desses eventos ou atividades, ou coordenar a participação de outros membros 
da equipe 
 
Envolvimento com apoiadores 
> Planejar e implementar comunicações em massa por e-mail da Survival Brasil com 
apoiadores existentes 
> Responder consultas e solicitações de apoiadores por e-mail e redes sociais 
> Gerenciar e aumentar as doações 
 
Website 
> Traduzir conteúdos do inglês para o português 
> Realizar manutenção de baixo nível (não técnica) no site da Survival Brasil 
 
Redes Sociais 
> Usar redes sociais para contatar novos grupos e os incentivar a participar de nossas 
campanhas 
> Auxiliar na criação de conteúdo de redes sociais da Survival Brasil em momentos de alta 
demanda 
> Auxiliar na tradução de filmes para o português, utilizando Premiere Pro 
 
Outro 
> Tarefas gerais de assistente - relacionadas ou não às anteriores 
 
O que podemos oferecer? 
Uma oportunidade única de se juntar a uma das organizações de ativismo mais 
interessantes do mundo. A chance de trabalhar com uma equipe internacional de pessoas 
apaixonadas pela causa e que realmente se preocupam com os direitos dos povos 
indígenas e desejam mudar o status quo. 
Um papel crucial na formação do futuro da Survival Brasil. Um salário competitivo, a 
depender da experiência e do local de trabalho. A Survival é um empregador que promove 
oportunidades iguais. 




