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Vaga de Pessoa Estagiária para Equipe de Parcerias

São Paulo/SP - Prazo 03/02/2023

A Organização

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 1994 para propor soluções

integradas a questões 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. 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 iniciativas

que promovem a sustentabilidade socioambiental, divulgando a pluralidade cultural do país.

A Equipe de Parcerias

Atuando no escritório de São Paulo, a equipe de Parcerias é formada por quatro pessoas: João Maldos,

Patricia Siqueira, Mariana Barros e Maria Dias. Nossa proposta de valor é: dar suporte para

oportunidades de parcerias, aos contratos e compromissos firmados; assessorar nos diferentes

processos de captação de recursos; e gerir as doações virtuais recorrentes de indivíduos.

Objetivo desta Contratação

O presente edital visa preencher uma vaga de Pessoa Estagiária no escritório do ISA no município de

São Paulo (SP), na área de Parcerias. A pessoa contratada será responsável por apoiar a equipe de

Parcerias em suas atividades, em especial na organização de arquivos e informações, e na interlocução

com parceiros institucionais e doadores recorrentes e avulsos.

Preferência Declarada

O ISA apoia ações afirmativas, e portanto dará preferência a candidaturas de pessoas negras, indígena

ou de qualquer outro segmento dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, de mulheres, de

pessoas LGBTQIA+ e PCD (neste caso enviar o número de CID, por gentileza) autodeclaradas. Para

tanto adotaremos flexibilidade quanto às exigências do edital.

Principais Atribuições

● Apoiar os processos de contratações e interlocuções com parceiros do ISA;

● Guarda e organização de arquivos e informações relevantes em planilhas e demais sistemas internos;

https://www.socioambiental.org/
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● Colaborar com a interlocução entre parceiros e equipes internas;

● Apoiar a comunicação com doadores recorrentes individuais do ISA (filiados);

● Apoiar a formulação de relatórios de dados de captação;

● Apoiar a Equipe de Parcerias em suas demais atividades, incluindo novas iniciativas, reuniões,

eventos, entre outros.

Perfil Esperado

❖ Estudante de Graduação em Administração, Direito, Ciências Sociais, Marketing ou cursos

correlatos;

❖ Preferência para estudantes do 2º ano em diante.

❖ Habilidades Desejáveis:

➢ Organização e atenção a prazos;

➢ Comunicação oral e escrita;

➢ Proatividade e resolução de problemas;

➢ Conhecimentos de softwares e plataformas como:

■ Word / GDocs;

■ Excel / GSheet;

■ PowerPoint / GPresentation / Canva;

■ Gmail.

❖ Habilidades Complementares:

➢ Criatividade e capacidade de inovar;

➢ Escuta ativa e disponibilidade para aprender e colaborar;

➢ Experiência e conexão com projetos sociais, ambientais ou socioambientais.

Condições de contratação e benefícios:

❖ Carga horária: 20 horas semanais - 4 horas diárias.

❖ Valor da Bolsa Estágio:

➢ R$ 945,57 – Estudante do 2o ano.

➢ R$ 1.134,68 – Estudante do 3o ano.

➢ R$ 1.361,61 – Estudante a partir do 4o ano.

❖ Local de trabalho: no escritório de São Paulo (SP);

❖ Seguro de Vida;

❖ Vale Transporte (se necessário).
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Início previsto das atividades: fevereiro ou março de 2023

Para participar do processo de seleção:

1. Preencha o Formulário de Seleção clicando nesse link enviando  os documentos solicitados.

2. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: joaopedro@socioambiental.org. Não serão

aceitas submissões por este email, apenas pelo formulário acima.

Prazo para candidaturas: 03/02/2023

Após o encerramento do prazo para candidaturas, o ISA entrará em contato por email apenas com os

candidatos selecionados na primeira fase, a fim de apresentar as próximas etapas. Fique de olho no seu

e-mail! :)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnzC37p6KW9GNhzT0HUiMOjcG3L3qn_6w-YTABIswHwptGVQ/viewform?usp=pp_url&entry.381107515=PRC002+-+Estagi%C3%A1rie+-+SP+-+Equipe+de+Parcerias+-+Prazo:+03-02-23
mailto:joaopedro@socioambiental.org

