Edital de Contratação para vaga de estágio na área de
comunicação institucional
Nazaré Paulista, 29 de Novembro de 2018

O IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas vem divulgar o presente edital para seleção
e contratação de estudantes para vagas de estágio na área de comunicação
institucional. O contrato será de 06 (seis) meses (Janeiro a Junho de 2019). Local de
trabalho: sede do IPÊ, em Nazaré Paulista (SP) e home office.
Informações Gerais
Vagas disponíveis: 1
Perfil do Colaborador:
- O candidato deve estar matriculado, frequentando regularmente o quarto ano em
curso superior na área de Comunicação, preferencialmente Jornalismo;
- Possuir alguma experiência na área de comunicação (produção de texto, assessoria
de imprensa) será um diferencial;
- Estar aberto a aprender em uma organização socioambiental do terceiro setor,
contribuindo em diversas atividades: organização e condução de eventos de
mobilização comunitária, educação ambiental e articulação institucional;
- Possuir facilidade de comunicação (oral e escrita) e de trabalho em grupo;
- Possuir habilidade técnica em redação de textos, principalmente para a internet e
redes sociais. Ter experiência comprovada nessa atividade;
- Apresentar habilidades no uso de computador (Microsoft Office);
- Possuir habilidade em produção de pequenos videos para a internet será um
diferencial;
- Apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e habilidade para dirigir
automóvel, inclusive em rodovias;
- Apresentar disponibilidade para início em janeiro de 2019.

Atividades Previstas:
a) Relatórios periódicos das atividades realizadas (registros fotográficos, listas de
presença, questionários de avaliação, entre outros) e os resultados obtidos;
b) Cobertura de eventos e notícias do Instituto, realização de entrevistas;
c) Acompanhamento de projetos e produção de textos e matérias para o site do IPÊ;
d) Produção de materiais de comunicação, convites, formulários, etc.;
e) Produção de pequenos videos e de textos para redes sociais;
f) Apoio no gerenciamento e monitoramento das redes sociais;
g) Atualização dos bancos de imagens, mailings e clippings institucionais.
Período da Contratação: 6 meses.
Local Previsto de Execução das Atividades: Nazaré Paulista (SP) e home office em
dias da semana alternados
Bolsa: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais.
Carga Horária: 30 horas semanais.
Forma de contrato: Termo de Compromisso de Estágio, com a participação da
instituição de ensino, nos termos da Lei 11.788/2008.
Serão priorizadas as contratações de pessoas que residam em Nazaré Paulista ou
municípios próximos e de fácil acesso à sede (Atibaia, Bom Jesus dos Perdões,
Igaratá).
O seguro contra acidentes pessoais e de vida, equipamentos de proteção individual
(em acordo com as atividades desempenhadas) e alimentação serão de
responsabilidade do contratante.
Os interessados deverão contar com 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação
deste edital, para manifestar seu interesse por meio do preenchimento da ficha de
inscrição e envio, juntamente com o currículo, para o e-mail comunicacao@ipe.org.br .
O comitê de seleção entrará em contato, fará o agendamento e a realização das
entrevistas e terá 20 (vinte) dias para divulgar o resultado.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:________________________________________________________________

Idade: _______________________________________________________________

Endereço completo (rua, nº, bairro, município, CEP): ___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

RG: ________________________________________________________________

CPF:________________________________________________________________

RA: ________________________________________________________________

Curso: ______________________________________________________________

Universidade/município: _________________________________________________
___________________________________________________________________
Experiência de trabalho ou estágio: ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Declaro estar ciente de todas as condições constantes no edital.

________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

