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OPORTUNIDADE:
ESTAGIÁRIA/O DE COMUNICAÇÃO
O
CENTRO DE OPERAÇÕES E ENGAJAMENTO (COE)
Estagiária/o de Comunicação
SOBRE A TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL
A Transparência Internacional (TI) é um movimento global e independente que tem uma visão:
um mundo no qual governos, empresas e o cotidiano das pessoas sejam livres de corrupção.
Temos como missão combater a corrupção por um mundo com justiça social, realização de
direitos, prosperidade e paz. Com presença em mais de 100 países em todo o mundo e um
secretariado internacional em Berlim, a organização lidera a luta contra a corrupção para tornar
essa visão uma realidade.
No Brasil, somos uma equipe que trabalha no apoio e mobilização da sociedade civil, produção
de conhecimento, articulação com empresas e governos sobre as melhores práticas globais de
transparência e integridade, entre outras atividades.

SOBRE O ESTÁGIO
A Transparência Internacional - Brasil está selecionando 01 (uma/um) estagiária/o de cursos de
graduação em comunicação social para apoiar as atividades de comunicação e engajamento da
organização.
A área de comunicação é responsável por dar visibilidade às ações da organização no Brasil e no
mundo, mobilizar a sociedade e contribuir com a agenda pública de combate à corrupção,
ressaltando que esta é uma luta por direitos.
O trabalho concentra-se em três frentes principais: relação com jornalistas, engajamento digital e
produção de conteúdo.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Monitoramento de clipping e redes sociais;
Apuração de informações e produção de conteúdo (avisos de pauta, textos para site
institucional e blogs, posts em redes sociais, boletim informativo e materiais audiovisuais);
Atendimento de fornecedores da área de comunicação;
Apoio no gerenciamento das redes socias e outros canais de comunicação;
Apoio no atendimento à imprensa; e
Apoio na realização de eventos externos.

PERFIL E HABILIDADES
Estudante do 2º ou 3º ano regularmente matriculada/o em comunicação social e áreas
correlatas;
Compromisso com os valores da Transparência Internacional;
Profissional motivada/o, propositiva/o e criativa/o;
Atuação com ética, iniciativa, responsabilidade, flexibilidade e comprometimento;
Excelente domínio da língua portuguesa;
Excelente redação e facilidade para produzir conteúdo;
Disponibilidade para trabalhar no período matutino;
Excelente habilidade para trabalhar em equipe;
Inglês avançado desejável; e
Conhecimento em captação de imagens e edição de vídeo será um diferencial.

SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO
Para candidatar-se, a/o candidata/o deve enviar e-mail para brasil@br.transparency.org até 06 de
setembro de 2019, com o título "Vaga de Estágio - TI" contendo:
Pequena carta de motivação (uma página no máximo);
Currículo (três páginas no máximo).
Remuneração | Bolsa Estágio R$1.600,00, VR e VA (R$572,00), VT e auxílio seguro saúde.
Local | São Paulo (SP) | Pinheiros | próximo à Estação Fradique Coutinho do metrô.
Período | Início em outubro de 2019 – Duração de 06 meses com possiblidade de renovação.
Estamos empenhados em promover a diversidade de gênero, racial e cultural em nosso
time. Por isso, incentivamos e privilegiamos candidaturas de mulheres, pessoas trans,
negras/os, indígenas e pessoas com deficiência, de diferentes nacionalidades,
orientações sexuais ou crenças religiosas.
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