CONTRATAÇÃO DE ANALISTA DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE POLÍTICA E DIREITO SOCIOAMBIENTAL
DO INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA)

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 22 de abril de 1994
por pessoas com formação e experiência marcante na luta por direitos sociais e ambientais.
Com sede em São Paulo (SP), possui subsedes em Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista
(RR), São Gabriel da Cachoeira (AM), Canarana (MT), Eldorado (SP) e Altamira (PA). O ISA
tem como missão institucional defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos
ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. Produz estudos,
pesquisas, projetos e programas que promovam a sustentabilidade socioambiental,
divulgando a diversidade cultural e biológica do país.
Programa de Política e Direito Socioambiental: Fica sediado em Brasília (DF) e atua de forma
transversal com outros programas do ISA. Busca garantir a implementação de direitos
relativos ao meio ambiente e aos povos indígenas e populações tradicionais, por meio de
uma agenda de monitoramento e intervenção que procura influenciar políticas públicas
socioambientais, no Executivo, Legislativo e Judiciário.
Objetivo:
Contribuir para a área de Comunicação do ISA em Brasília por meio da produção e divulgação
de conteúdos socioambientais em diversas plataformas, bem como atendimento à imprensa.
Contribuir com o engajamento da sociedade para a causa socioambiental e para a defesa
dos direitos coletivos e do meio ambiente
Atividades:
●
●
●
●

●

Divulgar para a imprensa informações, dados, relatórios e demais produtos por meio da
redação de releases, notas, sugestões de pauta, encontro e oficinas com jornalistas.
Apurar informações sobre projetos desenvolvidos pelo ISA e parceiros para a produção
de notícias, vídeos, pautas e demais canais de divulgação.
Redação e edição de notícias para o site do ISA e outros canais digitais da organização.
Apoiar o desenvolvimento de estratégias de Comunicação para projetos e/ou campanhas
prioritárias para a incidência política da organização, bem como para seu fortalecimento
institucional.
Apoiar a equipe de comunicação em atividades diversas, como eventos, coberturas

Página 1 de 3

ISA21TR013

●
●
●
●

online, produção de textos em diversos formatos.
Cobrir a pauta socioambiental nacional e garantir a apuração correta de temas do
interesse da organização.
Zelar pela qualidade editorial e gráfica dos conteúdos publicados nos canais do ISA em
consonância com os valores e missão da organização.
Buscar a inovação na produção e veiculação de conteúdo para atingir novas audiências.
Editar e revisar textos produzidos por pesquisadores e ativistas do ISA para garantir
qualidade na publicação.

REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formação superior em Comunicação Social, preferencialmente Jornalismo
Conhecimento das principais plataformas de mídias sociais e seu funcionamento
Interesse e disposição para trabalhar com conteúdos relacionados a área socioambiental
Domínio da técnica jornalística para apurar, entrevistar, redigir e publicar reportagens
Boa redação e capacidade de síntese
Experiência com edição de textos
Experiência com assessoria de imprensa
Excelente organização e capacidade de planejamento
Capacidade de se relacionar em um ambiente heterogêneo

COMPETÊNCIAS DESEJÁVEIS:
●
●
●

Experiência na cobertura da pauta socioambiental
Experiência em assessoria de imprensa
Línguas: proficiência em inglês e conhecimento básico de espanhol

PREFERÊNCIA DECLARADA
O ISA apoia ações afirmativas e dará preferência a candidaturas negras, quilombolas,
indígenas e/ou povos e comunidades tradicionais autodeclaradas.
(i) flexibilidade quanto às exigências do edital, (II) apoio específico para incremento de
habilidades profissionais e (iii) condições pessoais diferenciadas para o exercício da
atividade.
Início das atividades: abril de 2021
Local de trabalho: Brasília, DF
Condições: Contrato CLT
Benefícios: Seguro saúde, Seguro de Vida e Vale Alimentação ou Refeição
Remuneração mensal: a combinar
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Para aplicar, enviar:
1) Carta de intenções com manifestação dos motivos de interesse em trabalhar com o
Instituto Socioambiental;
2) Currículo atualizado;
3) Pretensão salarial.
Documentação solicitada deverá ser enviada até o dia 08/04/2021 para o e-mail:
adriana@socioambiental.org e oswaldo@socioambiental.org Assunto: Vaga - assessoria
de comunicação.
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