
 
 
 
 
 
 
 

Consulado-Geral do Brasil em São Francisco 
Setor de Promoção Comercial (SECOM) 

Cargo: Assistente Técnico (AST) – 2 vagas 
 

Perfil e Atribuições 
 
Grau de instrução: nível superior completo. 
 
Formação educacional preferencialmente em áreas correlatas à função.  
 
Bom domínio dos idiomas português e inglês, oral e escrito. 
 
Autorização de trabalho no caso de cidadãos não americanos. 
 
Dinamismo, entusiasmo, espírito de iniciativa e comprometimento com o trabalho. 
 
Versatilidade no desempenho de múltiplas tarefas e capacidade de trabalho em equipe. 
 
Capacitação plena para realização de atividades de promoção comercial, fomento do comércio exterior 
e atração de investimentos na área de jurisdição do Consulado-Geral, que abrange o Norte da 
Califórnia e Estados de Oregon, Washington e Alasca. 
 
Elaboração de pesquisas de mercado, uso de programas de edição de texto, criação de planilhas 
eletrônicas e utilização de banco de dados, assim como elaboração de respostas e tratamento das 
mensagens recebidas no correio eletrônico do SECOM. 
 
Conhecimentos para operar o Guia de Comércio Exterior e Investimento "Invest & Export Brasil", 
realizar operação de browsers, FTP, transferência de arquivos, acesso remoto a fontes de informação, 
entre outras atividades. 
 
Domínio comprovado de ferramentas de trabalho específicas, como, por exemplo, Microsoft Office 
(especialmente Excel e PowerPoint) e outras. 
 
Contatos com mídia especializada e demais atores do setor privado na Área da Baía e Vale do Silício. 
 
Conhecimento específico sobre o ambiente local de startups, incubadoras, aceleradoras e investidores 
de capital de risco para apoio à internacionalização de empresas brasileiras.  
 
Compilar e manter atualizados, para rápido acesso, dados comerciais e de investimentos sobre as 
relações econômicas Brasil-Califórnia, além dos Estados de Oregon, Washington e Alasca. 
 
Elaboração de agendas para autoridades e empresários brasileiros com investidores, potenciais 
clientes, distribuidores e parceiros, bem como identificação de prestadores de serviços locais para 
empresas brasileiras. 



 
Seleção, tradução e divulgação de notícias de interesse econômico, comercial e financeiro de fontes 
variadas, bem como de outras informações sobre a situação econômica local, nas mídias eletrônicas 
do Consulado-Geral e em outras mídias locais. 
 
Preparar missões brasileiras diversas a São Francisco, agendamento de compromissos, apoio 
logístico e operacional e acompanhamento técnico de reuniões pertinentes, incluindo apoio na 
organização de reuniões bilaterais com o setor privado e/ou entidades governamentais. 
 
Elaboração de estatísticas, pesquisas e outras atividades de inteligência comercial, incluindo a 
atualização do mapeamento das companhias, empresários e atores econômicos na área de jurisdição 
do Consulado-Geral. 
   
Elaboração de estudos e relatórios econômicos e realização de contatos com interlocutores locais para 
embasar tais pesquisas.  
 
Apoio na elaboração de subsídios solicitados pela Secretaria de Relações Exteriores (SERE) e 
redação de minutas de telegramas. 
 
Auxílio no planejamento e elaboração de propostas de atividades do plano de trabalho anual do 
SECOM (PEPCOM) do Consulado-Geral. 
 
Manutenção e atualização permanente do banco de dados de contatos e diretório do SECOM: órgãos 
do governo, empresas, entidades do setor privado, acadêmicos, além de companhias e empresários 
brasileiros residentes localmente.  
 
Apoio em reclamações comerciais e/ou problemas alfandegários de empresas brasileiras. 
 
Disponibilidade para participar de atividades presenciais fora do Consulado-Geral, de interesse para 
o serviço, inclusive de caráter educativo ou cultural, ocasionalmente em horários não comerciais. 
 
Manutenção e atualização permanente da página oficial na Internet, mídias sociais e outras 
plataformas de divulgação do Consulado-Geral. 
 
Administração de listas de e-mails e envio de newsletter usando ferramentas como Mailchimp ou 
similares. 
 
Conhecimento avançado na utilização das principais plataformas digitais, tais como Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, entre outras. 
 
Familiaridade profissional com aplicativos de design gráfico para projetos de identidade visual, 
postagens, apresentações, logotipos, cartazes e material de divulgação, a exemplo do Canva e 
similares, além de conhecimentos de gravação/edição de vídeo e conteúdo audiovisual. 
 
Organização de webinários, eventos e reuniões on-line com o uso de plataformas como Microsoft 
Teams, Zoom, Webex, Google Meet e outras. 
 
Desempenho de outras atividades a serem definidas, no âmbito das demandas do Consulado-Geral, 
de acordo com as orientações do Chefe do Posto e as necessidades de serviço. 
 
 

São Francisco, 4 de novembro de 2022. 


