
	

 

 

 

 

Edital de Contratação para vaga de estágio na área de 
comunicação no âmbito do Projeto “Semeando Água” 

 
 

Nazaré Paulista, 8 de Janeiro 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 educação ambiental no 
âmbito do projeto Semeando Água, patrocinado pela Petrobras. 

O projeto tem como objetivo reverter processos de degradação dos corpos hídricos na 
região do Sistema Cantareira através de mudanças no uso e ocupação do solo. Para 
isso, a equipe atuará na implantação de práticas conservacionistas nos processos 
produtivos de pastagem, recomposição da floresta nativa em áreas prioritárias para 
conservação, cursos para proprietários rurais e educação ambiental.  

Na área de comunicação, o projeto busca disseminar informações sobre as atividades 
realizadas a fim de contribuir com o incentivo a um melhor uso do solo e dos recursos 
hídricos locais aos públicos-alvo da iniciativa. 

Informações Gerais 

Vagas disponíveis: 1  

Perfil do Colaborador:  

- O candidato deve estar matriculado, frequentando regularmente o segundo ou 
terceiro ano em curso superior na área de comunicação; 

- Possuir idade a partir de 18 (dezoito) anos completos; 

- Apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e habilidade para dirigir 
automóvel, inclusive em rodovias; 

- Empenhar-se em aprender com o auxílio da equipe para atuar no planejamento, 
execução e avaliação de estratégias socioeducativas diversas voltadas aos públicos 
de diferentes faixas etárias; 

- Estar apto a contribuir na 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 em redação de textos, principalmente para a internet; 

- Apresentar habilidades no uso de computador (Microsoft Office); 

- Possuir habilidade em produção de pequenos videos para a internet será um 
diferencial; 

- Apresentar disponibilidade para início imediato. 

- A seleção será baseada na análise de currículo e na entrevista do candidato. 

Atividades Previstas:  

Os estagiários a serem admitidos obterão conhecimentos importantes para seu 
desenvolvimento educacional, por meio do acompanhamento e auxílio aos técnicos do 
projeto na entrega dos seguintes produtos:  

a) Relatórios periódicos das atividades realizadas, incluindo a relação do público 
abordado, os meios de avaliação utilizados (registros fotográficos, listas de presença, 
questionários de avaliação, entre outros) e os resultados obtidos; 

b) Material didático a ser produzido; 

c) Relatório final com a descrição de todas as atividades realizadas e resultados 
alcançados; 

d)     Materiais de comunicação e convites (confirmar presenças nos eventos, 
providenciar e organizar os espaços, equipamentos, materiais necessários, 
transportes, refeições e lanches entre outros). 

e) Videos e posts nas redes sociais; 

 

Período da Contratação: 24 meses. 

Local Previsto de Execução das Atividades: Nazaré Paulista (SP) e outros 
municípios na área de abrangência do Sistema Cantareira de abastecimento de água.  

Remuneração: bolsa de estágio no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais.  

Carga Horária: 30 horas semanais. 

Forma de contrato: Contrato de Estágio 



	

 

 

Serão priorizadas as contratações de pessoas que residam em Nazaré Paulista ou 
municípios próximos e de fácil acesso (Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Igaratá). 

O seguro de vida, equipamentos de proteção individual (em acordo com as atividades 
desempenhadas) e alimentação serão de responsabilidade do contratante. 

Os interessados terão 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 semeandoagua@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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


