
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO

Brasília, 01 de dezembro de 2021

Local: Brasília/Brasil (presencial)
Carga horária: 20 horas semanais.
Cargo: Estagiário(a)
Prazo do contrato: 12 meses
Remuneração: Bolsa estágio (R$1.045,00) e benefícios (seguro de vida e
vale transporte)

Cronograma do processo de seleção
Prazo para envio das candidaturas: 07 de janeiro de 2022
Período de entrevistas: 12 a 14 de janeiro de 2022
Divulgação do resultado final: 17 de janeiro de 2022
Início das atividades: 31 de janeiro de 2022

Sobre o Inesc
O Instituto de Estudos Socioeconômicos – Inesc, criado em 1979, é uma
organização não governamental, sem fins lucrativos, não partidária e
com finalidade pública. A ação do Inesc orienta-se para ampliar a
participação social em espaços de deliberação de políticas públicas. Em
suas intervenções utiliza o orçamento público como eixo estruturante
do fortalecimento e da promoção da cidadania. Para ampliar o impacto
de suas ações, atua em parceria com outras organizações, movimentos
e coletivos sociais. Tem uma atuação multitemática e articulada às
demandas históricas de sujeitos de direitos e à luta social por garantia
de direitos: dos povos indígenas, dos quilombolas, das crianças,
adolescentes e juventude, direito à cidade, ao meio ambiente e à terra,
entre outros.

Sobre a vaga
O Inesc está recrutando candidata(o) para estágio na área de
comunicação. A vaga é direcionada a estudantes de graduação a partir
do quarto semestre matriculados nos cursos de Comunicação Social,
independente da habilitação, e áreas afins. A carga horária é de 20h
por semana.



A pessoa selecionada terá como responsabilidades: monitorar as
métricas das redes sociais do Inesc e fazer relatórios periódicos; realizar
curadoria de conteúdo nas redes sociais sobre os assuntos de interesse
do Inesc; apoiar a área de comunicação nas funções de planejamento e
estratégia de comunicação, redes sociais e assessoria de imprensa.

Para se candidatar, é necessário ter boa redação, ser usuário e ter bom
conhecimento de redes sociais e análise de métricas, ser criativo, ter
domínio do pacote Office (sobretudo, Excel), bem como demonstrar
facilidade/interesse em trabalhar com monitoramento de métricas de
redes sociais.

Embora não seja um requisito, experiência prévia em organizações da
sociedade civil será levada em consideração.

Será dada preferência a pessoas negras e LGBTQIA+ (sobretudo
pessoas trans).

Os interessados devem preencher a Ficha de Inscrição até o dia
07/01/2022. Caso não receba e-mail e confirmação do preenchimento,
enviar e-mail para inesc@inesc.org.br.

https://forms.gle/Pt6eMC2fb4v69hop7
mailto:inesc@onesc.org.br

