Termo de Referência
Contratação Empresa de Comunicação na temática socioambiental
Brasília, 04 de janeiro de 2017.
Objetivo
Contratação de empresa de comunicação para trabalhar no Inesc com o tema
socioambiental na estratégia vinculada ao site “Investimentos e Direitos na Amazônia”.
Justificativa
O site “Investimentos e Direitos na Amazônia” se propõe a ser uma contribuição do
Inesc para o debate sobre Amazônia brasileira com destaque para a crítica ao padrão de
desenvolvimento e para os desafios da sua preservação e garantia de direitos
socioambientais.
Hoje o site divulga matérias e artigos produzidos pelo Inesc, parceiros e colaboradores
com ênfase em três temas: Investimentos, Financiamentos e Políticas Públicas. O site
também dispõe de um banco de dados de monitoramento dos investimentos em
hidrelétricas, incluindo uma linha do tempo que reúne informações relevantes sobre
cada hidrelétrica prevista, em construção ou operação.
Apesar de ter uma avaliação positiva entre organizações parceiras e apoiadoras e um
reconhecimento da qualidade e profundidade do material produzido e divulgado, o site
ainda apresenta baixa divulgação e alcance.
Avaliação interna preliminar indica a necessidade de mudanças de layout que resulte em
um site mais limpo, funcional, atrativo e que mantenha o leitor mais tempo navegando
por ele. Se faz também necessário repensar estratégias de comunicação que garantam a
produção de mais conteúdos e que referenciem melhor o Inesc como organização que
contribui para pensar e repensar o modelo de desenvolvimento da Amazônia e para a
defesa dos direitos socioambientais na região.
Para tanto, o Inesc busca profissional na área de comunicação e afins que tenha
comprovada capacidade técnica e experiência para desempenhar as atividades a seguir
elencadas.
Atividades:
- Dominar a ferramenta wordpress para fazer ajustes de formato no site Investimentos e
Direitos na Amazônia.
- Atualizar cotidianamente o site, incluindo seu banco de dados sobre hidrelétricas e
respectivas linhas do tempo.
- Produzir newsletter do site e alimentar o Facebook e Twitter.

- Fazer mailing específico da temática socioambiental.
- Propor e executar pautas definidas em conjunto com assessoria e comunicação do
Inesc.
- Participar, quando conveniente, das atividades ligadas a temática socioambiental
promovidas por Inesc e/ou parceiros, em Brasília e fora de Brasília, e produzir matérias
sobre as atividades, inclusive em inglês
- Realizar assessoria de imprensa em diálogo com a comunicação do Inesc.
- Divulgar pautas do Inesc ligadas a temática socioambiental, incluindo a página em
inglês do Inesc
- Contribuir com a estratégia de comunicação do Inesc.
Requisitos profissionais
 Experiência comprovada no desempenho das atividades acima descritas e inglês
fluente.
Contratação:
O contrato será equivalente 80 horas mensais, durante 11 meses, a partir de 30 de
janeiro de 2017.
Valor do contrato:
O valor total bruto do contrato é de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) a
ser pago em 11 parcelas de R$ 3.500,00 mediante entrega de relatórios de atividades
realizadas.
Participação no processo seletivo
Os/as interessados/as nesta vaga devem enviar os seguintes documentos e informações
para o endereço de e-mail inesc@inesc.org.br:
 Carta de apresentação, destacando experiência profissional aplicada aos
requisitos descritos neste edital (uma lauda, fonte Times New Roman 12);
 Curriculum vitae e cópia dos títulos mais relevantes (graduação e pósgraduação);
 Indicação de um profissional (nome, instituição, cargo, e-mail e telefone) que
possa oferecer referências sobre o(a) candidato(a).
Indique no assunto do e-mail: INESC – Processo Seletivo para o Site Investimentos e
Direitos na Amazônia
O prazo para o envio desta candidatura é até 12 de janeiro. Candidaturas enviadas
após esta data e/ou com documentação incompleta não serão aceitas no processo.
Cronograma:
 05 a 12 de janeiro: envio de carta de apresentação e currículo.
 13 a 17 de janeiro: análise de currículo no âmbito do Inesc, por meio de banca
composta por três pessoas.
 18 a 20 de janeiro: entrevistas (marcadas por email).
 23 de janeiro: divulgação do resultado.




24 a 27 de janeiro: processo de contratação.
01 de fevereiro: início do contrato.

