
   

 

CONSULADO GERAL DA FRANÇA NO RIO DE JANEIRO 

 

Adjunto ao chefe do serviço de comunicação e imprensa 

 

Apresentação do Consulado Geral da França no Rio de Janeiro:  

O Consulado Geral da França no Rio de Janeiro é a representação da França nos estados do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Suas missões são:  

- representar a França, defender e promover seus interesses políticos e econômicos, bem como a 

sua influencia cultural e linguística; 

- desenvolver ações de cooperação bilateral (ações diplomáticas, econômicas e culturais) 

- administrar e proteger os franceses em sua circunscrição.  

 

Apresentação do Serviço de Comunicação e Imprensa:  

O serviço de comunicação e imprensa é responsável pela comunicação institucional do Consulado e 

pelas relações com os canais de mídia brasileiros e franceses. Suas missões são:  

- definir e realizar as estratégias de comunicação do Consulado, alinhando-se às diretrizes do 

Ministério (de Relações Estrangeiras da França) e da Embaixada (da França em Brasília), 

através do site internet do Consulado e das redes sociais (Facebook, Instagram); 

- reforçar as relações entre o Consulado e a imprensa local; 

- alimentar a rede de correspondentes de imprensa franceses; 

- promover, através do Consulado, atividades realizadas na França. 

 

Descrição do cargo:  

- Atividades de imprensa: organização de atividades voltadas para a imprensa, colaborando   

com o Chefe do Serviço de Imprensa (negociação de entrevistas, redação de comunicados para 

a imprensa, organização de conferencias de imprensa, preparação de visitas às redações…). 

- Plantão de noticias: participação na confecção diária da Revista de Imprensa (resumo em 

francês das noticias importantes do dia em RJ/ ES/ MG) e redação de Notas Diplomáticas.  

 

- Redação de artigos e cobertura de eventos: o Adjunto poderá ter que redigir artigos para o 

site do Consulado e fazer coberturas fotográficas de eventos.  

 

- Redes sociais: coordenação das atividades junto aos prestadores de serviços encarregados pela 

animação das redes sociais do Consulado (Facebook, Instagram), e animação das redes sociais, 

quando for necessário.  

 

- Coordenação das atividades do Serviço de Imprensa: sob orientação do Chefe do Serviço, 

o Adjunto coordena as atividades do Serviço de Imprensa (redes sociais, site internet,  

cobertura de eventos e/ou de visitas, cartas informativas, séries de artigos (perfis de franceses 

no Rio e de brasileiros na França), organização do arquivo digital, agenda do consulado, 

contatos com os demais serviços do Consulado, acompanhamento dos assuntos de 

contabilidade do Serviço, contatos com prestadores de serviço se necessário, etc. …). 

Responder pelo Chefe do Serviço, em sua ausência.  

 



   

Perfil procurado  

 Domínio indispensável dos idiomas português (fluente) e francês (avançado) 

 Boa redação e capacidade de síntese 

 Autonomia e organização 

 Experiência prévia em uma redação ou em serviço de imprensa apreciada 

 Formação superior: diploma de jornalismo, comunicação ou relações internacionais 

 Bons conhecimentos de aplicativos gráficos (illustrator, photoshop) e familiaridade com as 

redes sociais apreciados.  

 

 

Para candidatos não brasileiros: carteira de trabalho brasileira indispensável.  

 
Informações práticas:  

 

- Período de experiência de 3 meses 

- Enviar CV + carta de apresentação à presse.rio-de-janeiro-fslt@diplomatie.gouv.fr 

- Prazo para recebimento de candidaturas : 9 de novembro de 2017 às 23h (horário de Brasilia)  

- Inicio do trabalho previsto para 01/12/2017 
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