Contratação de Estagiário (a) de Comunicação - Programa de
Política e Direito Socioambiental (PPDS)
O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação sem finalidade lucrativa fundada em
1994. Com sede em São Paulo e subsedes em Altamira (PA), Boa Vista (RR), Brasília (DF),
São Gabriel da Cachoeira (AM) Canarana (MT), Eldorado (SP), Manaus (AM), além de bases
locais para a implantação de ações socioambientais, o ISA tem como objetivo defender bens
e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos
direitos humanos e dos povos.
O Programa de Política e Direito Socioambiental (PPDS) tem como objetivo promover
políticas públicas e assegurar a implementação de direitos que garantam um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e condições dignas de vida para povos indígenas e comunidades
tradicionais. Atua nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, propondo ações judiciais,
elaborando análises e estudos, divulgando informações, acompanhando e intervindo na
tramitação de projetos de lei, participando de fóruns da sociedade civil e conferências
internacionais. As linhas temáticas do programa são, entre outras: política florestal, áreas
protegidas, direitos territoriais indígenas, licenciamento ambiental, energia e mudanças
climáticas
Descrição geral do estágio a ser realizado
Para fins de incidência política e fortalecimento institucional, o Instituto Socioambiental (ISA)
e o PPDS desenvolvem uma série de ações de comunicação, como a publicação de
conteúdos, divulgação e interação em redes sociais, assessoria de imprensa, articulação
interinstitucional e mobilização.
O/A estagiário/a a ser contratado/a deve apoiar essas ações, por meio da elaboração,
atualização, revisão e execução criativa de conteúdos em formatos diversos (texto, áudio e
vídeo), monitoramento de notícias relacionadas ao tema socioambiental, acompanhamento
de reuniões de pauta e equipe e suporte em geral aos comunicadores do ISA.
Funções
●
●

Apurar informações e redigir textos jornalísticos
Apoiar a apuração, produção, revisão e disseminação de conteúdo em outros
formatos (texto, áudio e vídeo) destinado a redes sociais, assessoria de imprensa,
aplicativos de comunicação, e-mais e outros canais institucionais
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●
●
●

Realizar pesquisas de conteúdo de interesse socioambiental (artigos acadêmicos,
projetos de lei, artigos de opinião etc
Transcrever entrevistas
Acompanhar reuniões da equipe do PPDS e reunião de pauta da Comunicação do
ISA

Perfil requerido
● Estar cursando Comunicação Social (Jornalismo);
● Interesse e disposição para trabalhar com conteúdos relacionados à área
socioambiental;
● Boa redação e capacidade de síntese;
● Excelente organização e capacidade de planejamento;
● Capacidade de se relacionar em um ambiente heterogêneo, interdisciplinar e
multiétnico.
Preferência declarada
● O ISA apoia ações afirmativas e dará preferência a candidaturas negras, quilombolas
indígenas e/ou povos e comunidades tradicionais, autodeclaradas. Para tanto
adotaremos: flexibilidade quanto às exigências do edital e condições pessoais
diferenciadas para o exercício da atividade
Competências desejáveis
● Conhecimento básico em programas de edição audiovisual (Ex: Audacity, Premiere,
Movie Maker);
● Domínio intermediário da língua inglesa.
Condições de Contratação
● Carga Horária: 20 horas semanais - 04 horas diárias.
● Local de Trabalho: Sede do ISA em Brasília (*a princípio o trabalho será realizado
remotamente por conta da pandemia de Covid-19)
● Período de Estágio: oito meses, com possível extensão.
● Benefícios: Vale Transporte e Seguro de Vida.
Valor da Bolsa Estágio
R$ 803,43 – Estudante do 2º ano.
R$ 964,13 – Estudante do 3º ano.
R$ 1.156,93 – Estudante a partir do 4º ano.
Aos interessados, favor enviar
Currículo resumido e carta de detalhamento das razões de interesse (máximo 2 páginas) por
e-mail: oswaldo@socioambiental.org, com o assunto “Estágio em comunicação PPDS”, aos
cuidados de Oswaldo Braga de Souza, com dois exemplos de trabalhos recentes (preferência
matérias jornalísticas) até o dia 08/04/2021.

O ISA vai entrar em contato apenas com os candidatos selecionados.
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