
EDITAL PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DO CONSELHO 

METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO 

 

1. O Conselho Metropolitano de João Pessoa da Sociedade de São Vicente de Paulo, através de seu 

Departamento de Comunicação faz saber, através deste edital, a todos os confrades e consocias 

distribuídos nesta área de atuação, que estão abertas as inscrições de membros para a formação 

da equipe de comunicação deste referido conselho. 

2. Para o melhor entendimento dos inscritos, é recomendável conhecer o conteúdo deste edital. 

3. As inscrições, exigências, vagas, competências e habilidades, convocação e formação serão 

regidos por este edital. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

4. As inscrições são totalmente gratuitas, e se convocado, o inscrito não terá nenhum vínculo 

empregatício com o Conselho Metropolitano de João Pessoa e a Sociedade de São Vicente de 

Paulo. Prestará serviço voluntário. 

5. Qualquer confrade ou consocia poderá se inscrever, independente de idade. 

6. As inscrições estarão abertas a partir das 10h (Horário de Brasília) do próximo dia 20 de 

abril de 2015, através do endereço eletrônico www.ssvpcmjp.org e seguem até o dia 20 de 

maio de 2015, encerrando-se às 10h. 

7. Não há previsão de prorrogação das inscrições, a menos que as vagas previstas não sejam 

preenchidas, ocorrerá um segundo período de inscrições.  

 

DAS EXIGENCIAS 

 

8. É necessário que os candidatos convocados tenham acesso a internet semanalmente.  

9. Estejam dispostos a administrar e/ou fiscalizar as mídias de comunicação vicentinas na nossa 

área de atuação. 

10. Tenham disponibilidade sempre que necessário, para fazer entrevistas com confrades e 

consocias, autoridades religiosas e cobertura de eventos da Sociedade de São Vicente de Paulo 

ou da Igreja Católica. 

11. Participar da formação ministrada pela Departamento de Comunicação presencialmente e/ou 

virtualmente. 

http://www.ssvpcmjp.org/


12. Os interessados que se inscreverem para vaga de fotógrafo (a) devem possuir câmera fotográfica 

própria. 

 

DAS VAGAS 

 

13. O Conselho Metropolitano de João Pessoa é composto por quatro Conselhos Centrais, 

distribuídos em dois estados da federação.  

14. Para cada Conselho Central necessariamente deverá haver dois membros da equipe de 

comunicação. Podendo exceder este número, se for o caso. 

15. No mínimo terá um redator (a) e um fotógrafo (a). Podendo, se tiver interesse, haver o revisor 

(a).  

 

 

 

DA CONVOCAÇÃO 

 

16. Após o encerramento das inscrições o Departamento de Comunicação terá 60 dias para fazer a 

avaliação das fichas de inscrições. 

17. Serão convocados os que minimamente cumprirem as exigências. 

 Vagas Competências Vagas Competências Vagas 

(se 

houver 

inscritos) 

Competências 

Conselho 

Central de 

João Pessoa 

1 Redator (a) Será responsável 

por elaborar e 

redigir reportagens, 

entrevistas e 

artigos. E enviará 

para o revisor (se 

houver) ou para o 

coordenador do 

Departamento de 

Comunicação para 

as devidas 

correções. 

1 Fotógrafo (a) Acompanhará o 

redator e fará 

registros dos 

entrevistados, 

eventos e 

momentos fortes da 

SSVP. 

3 Revisores Fará as correções 

de ortografia, 

diagramação, 

formatação e 

qualidade de 

imagem. Para 

publicação no site 

do CMJP e 

cuidará do envio 

para o Boletim 

Brasileiro 

Conselho 

Central de 

Campina 

Grande 

1 Redator (a) 1 Fotógrafo (a) 

Conselho 

Central de 

Natal 

1 Redator (a) 1 Fotógrafo (a) 

Conselho 

Central de 

Campina 

Grande 

1 Redator (a) 1 Fotógrafo (a) 



18. Um dos revisores, se houver, será indicado para vice-coordenação do Departamento de 

Comunicação do Conselho Metropolitano de João Pessoa. 

19. O aviso de convocação será feito apenas via o e-mail fornecido no ato da inscrição. 

 

DA FORMAÇÃO 

 

20. Todos os comunicadores terão a formação necessária para atuarem de forma eficaz e correta na 

comunicação, seguindo os documentos da Igreja Católica no Brasil e da SSVP. 

21. As formações ocorrerão sempre que necessário virtualmente, e se oportuno, presencialmente em 

locais a definir. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

22. Temos a necessidade de novos operários na messe do Senhor. Observamos como melhor forma a 

abertura de inscrições e incentivar o ato de se disponibilizar voluntariamente para este serviço tão 

essencial à Sociedade de São Vicente de Paulo. O Departamento de Comunicação não tem 

apenas como função escrever reportagens, registrar momentos em fotografias e publicar em 

revista e sites. Enxergamos como missão, algo muito maior. Nós temos a responsabilidade de 

tornar a SSVP muito mais conhecida, traçar novos planos para recrutamento de novos membros, 

através de campanhas de divulgação de nosso carisma e ações. Para concretizar mais e mais o 

sonho do Beato Ozanam, precisamos nos comunicar sempre. 

 

Campina Grande, 07 de abril de 2015. 

Dia do Jornalista 

 

 

 

 

José de Arimatéia Ribeiro Diniz 

Presidente do Conselho Metropolitano de João Pessoa 

Claudiney de Melo Ribeiro 

Coordenador do Departamento de Comunicação 


