
 

 
 

 

Processo Seletivo 
ESTÁGIO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO 

 
Data do edital: 04/01/2021 
Prazo para candidatura: 17/01/2021 
Área: Comunicação 
Benefícios: Bolsa Estágio, VT, VR, Plano de Saúde 
Local: São Paulo (trabalho remoto durante a pandemia de Covid-19) 
Carga horária: 30 horas semanais 
Início: fevereiro de 2021 
 
Sobre a área de comunicação  
A área de comunicação da Conectas é responsável por dar visibilidade às ações 
da organização em âmbito nacional e internacional, bem como por contribuir com 
a agenda pública, colocando a questão dos direitos humanos no centro do 
debate. Pautando-se pelo rigor e pela relevância das informações, o trabalho de 
comunicação concentra-se em três principais frentes de trabalho: relação com a 
imprensa, engajamento digital e produção de conteúdo. 
 
Características do(a) candidato(a) 

• Compromisso com os direitos humanos e com os valores da Conectas;  
• Profissional motivado(a), propositivo(a) e criativo(a);  
• Excelente habilidade para trabalhar em equipe.  

 
Requisitos 

 
• Estudante a partir do 2º ano regularmente matriculado(a) em 

Comunicação Social, com ênfase em jornalismo, audiovisual, publicidade 
e propagando, relações públicas ou comunicação digital em faculdade da 
Grande São Paulo;  

• Excelente domínio da língua portuguesa;  
• Excelente redação e facilidade em adaptar conteúdo para diferentes 

canais;  
• Disponibilidade para trabalhar no período matutino; 
• Conhecimentos em captação de imagens e edição de vídeo será um 

diferencial. 
 
Responsabilidades 
 

• Monitoramento diário do clipping  
• Apuração e produção de conteúdo (notas para o site, redes sociais, 

videos etc.)  
• Atualização do site institucional. 
• Realização de relatório trimensal de resultados de imprensa;  
• Manter contato com fornecedores da área de comunicação;  



 

 
 

 

 
Participação no processo seletivo 
O(a)s interessado(a)s nesta vaga devem se inscrever até o dia 17/01/2021 por 
meio do formulário https://form.jotform.com/200715242198654, apresentando: 

• Curriculum vitae. 
• Carta de apresentação e motivação. 

 
Avisos importantes 

• Candidaturas enviadas após o prazo estipulado neste edital e/ou com 
documentação incompleta não serão aceitas no processo. 

• Todas as informações sobre esta vaga estão disponibilizadas neste 
edital. Não serão oferecidas informações adicionais, seja por e-mail ou 
por telefone.  

• A Conectas adota ações afirmativas em seus processos seletivos. Por 
favor, indique em sua candidatura se você se considera como potencial 
beneficiário(a). 
 

Sobre a Conectas Direitos Humanos 
Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental 
internacional, sem fins lucrativos, fundada em outubro de 2001 em São Paulo – 
Brasil. Sua missão é promover a efetivação dos direitos humanos e do Estado 
Democrático de Direito, especialmente no Sul Global (África, América Latina e 
Ásia).  
 
 

http://www.conectas.org/

