
                                                 
 
O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) é organização não governamental que, há mais de 

20 anos, atua com vistas à erradicação da desigualdade de gênero, à garantia de direitos e ao 

combate o encarceramento. Assim, busca expandir a participação da sociedade civil na 

construção de políticas públicas para que possamos reduzir a intervenção estatal abusiva e 

repressiva sobre grupos socialmente vulneráveis. 

A equipe de COMUNICAÇÃO do Instituto está à procura de estudantes da área de comunicação 

social para seu programa de estágio. 

PERFIL 

 Ser estudante na área de comunicação social, preferencialmente no segundo ou terceiro 
ano;   

 Forte motivação e afinidade com temas de direitos humanos;   

 Proatividade;    

 Facilidade para trabalhar em equipe e fazer contatos;   

 Excelente redação; 

 Inglês e/ou espanhol intermediário 

 Conhecimentos prévios de edição de imagens e vídeo (pacote Adobe) e da plataforma 
Wordpress são desejáveis, porém não obrigatórios. 

 
ATIVIDADES 
 

 Planejamento e atualização do blog e das mídias sociais; 

 Monitorar mensagens nas redes sociais;  

 Compilação dos dados da comunicação; 

 Atualização do mailing; 

 Monitoramento de clipping;  

 Suporte às demandas específicas da comunicação em programas do Instituto; 

 Suporte no atendimento das demandas de imprensa;  

 Cobertura de eventos. 
 
ESPECIFICAÇÕES DA VAGA 
 

 Carga horária: 4h30 por dia (horário a combinar); 

 Bolsa Estágio: R$920,00 (novecentos e vinte reais) e auxílio transporte de R$160,00 
(cento e sessenta reais); 

 Início do trabalho: fevereiro; 

 Período de contratação: 1 ano. 
 
 
Os currículos deverão ser encaminhados no formato pdf para o 
email comunica@ittc.org.br, com o assunto: “Estagiário(a) de Comunicação – ITTC”, 
impreterivelmente até o dia 19 de janeiro de 2020, junto com um texto de autoria própria 
sobre “gênero e encarceramento em massa” e uma imagem de divulgação. Apenas os currículos 
enviados em pdf, com o texto, imagem e dentro do prazo serão considerados concorrentes em 

nosso processo seletivo.   


