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Contratação de Estagiário(a) de Comunicação para o Programa Xingu

Brasília (DF) - Prazo: 13/02/2023

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.

O Programa Xingu

O Programa Xingu atua na bacia do rio Xingu em parceria com organizações de povos indígenas,

ribeirinhos e agricultores familiares. O foco do programa é contribuir para a consolidação do Corredor

de Áreas Protegidas, conjunto de Terras Indígenas e Unidades de Conservação de 26 milhões de

hectares ao longo do rio Xingu. O programa articula parcerias e promove diálogos intersetoriais para o

desenvolvimento de projetos na bacia do Xingu, com foco estratégico em quatro temas: Proteção de

Direitos Territoriais, Economia da Floresta, Fortalecimento dos parceiros locais e Emergência

Climática. Adicionalmente, na atualidade o ISA exerce a Secretaria Executiva da Rede Xingu +, uma

articulação política de 25 organizações de povos indígenas, ribeirinhos e sociedade civil, aliadas para a

defesa do Corredor Xingu.

Objetivo desta Contratação

Para fins de incidência política e fortalecimento institucional, o Instituto Socioambiental (ISA) e o

Programa Xingu desenvolvem uma estratégia de comunicação a nível local e nacional, que se divide nas

seguintes frentes: produção de conteúdo, assessoria de imprensa, assessoria de comunicação para

associações indígenas e ribeirinhas, e apoio à comunicação institucional. O Programa Xingu tem canais

específicos de interação e articulação no site institucional do ISA (www.socioambiental.org) e de apoio à

produção de conteúdo da Plataforma da Rede Xingu + (www.xingumais.org.br ).

O/A estagiário/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
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notícias relacionadas ao tema socioambiental, acompanhamento de reuniões de pauta de equipe e

suporte em geral aos comunicadores do ISA.

Preferência Declarada

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

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

pessoas LGBTQIA+. Para tanto, adotaremos flexibilidade quanto às exigências do edital.

Principais Atribuições

● Apurar informações e redigir textos jornalísticos;

● Apoiar a apuração, produção, revisão e disseminação de conteúdos em formatos de texto, áudio e

vídeo destinados a redes sociais, aplicativos, assessoria de imprensa, e-mails e outros canais

institucionais;

● Apoiar encaminhamentos administrativos da equipe de comunicação do Programa Xingu

● Transcrever entrevistas;

● Acompanhar reuniões da equipe do Xingu e reunião de pauta da Comunicação do ISA;

● Acompanhar e apoiar ações de elaboração de estratégias, articulação, e execução de campanhas de

mobilização e materiais associados.

Perfil Esperado

● Estar cursando Comunicação Social ou área afim, sendo desejável a habilitação de Jornalismo, a partir

do 2º ano.

● 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.

Habilidades Complementares

● Conhecimento básico em programas de edição audiovisual (Ex: Audacity, Premiere, Movie Maker);

● Língua Inglesa nível intermediário.

Condições de contratação e benefícios:

● Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias, horários a combinar);

● Local do estágio: Sede do ISA em Brasília;
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● 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

● Benefícios: Vale Transporte (conforme necessidade) e Seguro de Vida.

● Período de Estágio: dois anos.

Início previsto das atividades: fevereiro de 2023

Para participar do processo de seleção:

1. Preencha o Formulário de Seleção disponível neste link enviando os documentos solicitados:

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

aceitas submissões por este e-mail, apenas pelo formulário acima.

Prazo para candidaturas: 13/02/2023

Dentro de 15 dias a partir do 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=PXG009+-+Estagi%C3%A1rio(a)+de+Comunica%C3%A7%C3%A3o+-+Bras%C3%ADlia+(DF)+-+Prazo+13-02-2023

