
 

 

 www.usp.br/RCGI 

Communication & Dissemination of Knowledge Manager 

 

The RCGI – Research Centre for Greenhouse Gas Innovation is a research centre based at the 

University of São Paulo and funded by FAPESP and companies in the energy sector. It operates 

by coordinating a wide portfolio of research and technological innovation projects in the areas 

of energy; greenhouse gases; biofuels; carbon use and storage; nature-based solutions; 

geophysics; policies and public perception. Website: www.usp.br/rcgi 

 

The RCGI seeks to hire a professional for the role of Communication & Dissemination of 

Knowledge Manager, to lead several activities at the centre. He/she will report to the Director 

of Human Resources & Institutional Communication and the Director of Knowledge 

Dissemination of the RCGI. 

 

The function involves institutional, scientific and internal communication responsibilities, in 

creative activities, public relations, institutional relations, event organization and interaction 

with press relations. 

 

Main activities: 

• Management of the centre's communication strategy. 

• Development of communication and knowledge dissemination projects. 

• Creation and production of art for internal and external communications. 

• Creation and production of institutional and promotional materials (business cards, folders, 

banners, gifts). 

• Management of the RCGI website, including creation and maintenance in Wordpress. 

• Social media management (Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn). 

• Production of mail marketing campaigns (in a tool like MailChimp). 

• Production and editing of images and photos (in Photoshop, AI, etc.). 

• Production and editing of sound and video interviews, subtitles, short vignettes, etc. 

• Photography and filming of interviews and events. 
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• Organization of scientific and academic events. 

• Preparation of reports. 

• Interaction with FAPESP, companies, USP, journalists, press office and other RCGI partners. 

• Database and budget management. 

• Other activities related to the centre’s internal and external communication, as well as the 

dissemination of knowledge generated by research projects. 

 

Profile: 

• Higher education with training in Advertising, Marketing, Radio and TV, Communication, 

Educommunication, Journalism, Public Relations or any course that qualifies to work in this area. 

• Desirable post-graduation degree. 

• Fluent or Advanced level of English (oral and written). 

• Experience in job-related activities. 

• Experience with communication in an academic and scientific environment is considered a 

differential. 

• Characteristics: Easy relationship with the workgroup. Good writing. Proactivity. Negotiation 

skill. Good relationship with customers. Great communication. Flexibility. 

• Interested in scientific dissemination of knowledge. 

 

Work conditions 

Hours: 40 hours per week. 

Type of contract and remuneration: to be agreed. 

Workplace: São Paulo capital – USP Campus in Butantã 

Possibility of hybrid work (to be negotiated) 

 

Thank you for your interest and registration! 

Link for registration: 

https://forms.gle/GDJNMEeKEaZVe54e9 

 

 

https://forms.gle/GDJNMEeKEaZVe54e9
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Gerente de Comunicação  & Disseminação do Conhecimento  

 

O RCGI – Research Centre for Greenhouse Gas Innovation é um centro de pesquisas sediado na 

Universidade de São Paulo e financiado pela FAPESP e empresas do setor de energia. Atua 

coordenando uma ampla carteira de projetos de pesquisa e inovação tecnológica nas áreas de 

energia; gases de efeito estufa; biocombustíveis; uso e armazenamento de carbono; soluções 

baseadas na natureza; geofísica; políticas e percepção pública. Sua equipe administrativa, 

sediada na Escola Politécnica da USP, conta com profissionais que gerenciam e apoiam os 

pesquisadores e alunos trabalhando nos projetos. Website: www.usp.br/rcgi 

 

O RCGI procura contratar um(a) profissional para a função de Gerente de Comunicação, atuando 

em diversas frentes de trabalho do centro. Ele(a) se reportará aos Diretores de Recursos 

Humanos & Comunicação Institucional e de Difusão do Conhecimento do RCGI. 

 

A função envolve responsabilidades de comunicação institucional, científica e interna, em 

atividades de criação, relações públicas, relações institucionais, organização de eventos e 

interação com assessoria de imprensa. 

 

Principais atividades: 

 Gestão da estratégia de comunicação do centro.  

 Desenvolvimento de projetos de comunicação e difusão do conhecimento. 

 Criação e produção de arte para comunicações internas e externas. 

 Criação e produção de materiais institucionais e promocionais (cartões de visita, 
folders, banners, brindes). 

 Gestão do website do RCGI, incluindo criação e manutenção em Wordpress. 

 Gestão das mídias sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin). 

 Produção de campanhas de mail marketing (em ferramenta do tipo MailChimp). 

 Produção e edição de imagens e fotos (em ferramenta tipo Photoshop, AI, etc.). 

 Produção e edição de som e vídeos de entrevistas, legenda, vinhetas curtas,etc. 

 Fotografia e filmagem de entrevistas e eventos. 

 Organização de eventos científicos e acadêmicos. 

 Confecção de relatórios. 

 Interação com a FAPESP, empresas, USP, jornalistas, assessoria de imprensa e demais 
parceiros do RCGI. 

 Gerenciamento de banco de dados e orçamento. 

 Outras atividades relacionadas a comunicação interna e externa do centro bem como 
à difusão do conhecimento gerado pelos projetos de pesquisa. 

 

http://www.usp.br/rcgi
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Perfil: 

 Nível superior com formação em Publicidade, Marketing, Rádio e TV, Comunicação, 
Educomunicação, Jornalismo, Relações Públicas ou algum curso que o qualifique para 
atuar nesta área. 

 Desejável pós-graduação.  

 Inglês fluente ou avançado (oral e escrito). 

 Experiência nas atividades relacionadas à vaga 

 É considerado um diferencial a experiência com comunicação em ambiente acadêmico 
e científico.  

 Características: Fácil relacionamento com grupo de trabalho. Boa redação. 
Proatividade. Habilidade de negociação. Bom relacionamento com clientes. Ótima 
comunicação. Flexibilidade. 

 Com interesse em difusão científica. 
 

 

Condições de trabalho 

Carga horária: 40 horas semanais. 

Tipo de contratação e remuneração: a combinar 

Local de trabalho: São Paulo capital –  Campus da USP no Butantã 

Possibilidade de trabalho em regime híbrido (a negociar) 

 

 

Agradecemos seu interesse e sua inscrição! 

Link para inscrição: 

https://forms.gle/GDJNMEeKEaZVe54e9 

 

 

 

https://forms.gle/GDJNMEeKEaZVe54e9

