Nº 002/15

Santos, 08 de Abril de 2015.

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA E CURRÍCULO PARA
ESTÁGIO DE COMUNICAÇÃO

Estagiário (a) de Comunicação para atuação na Base Regional de São Paulo em Santos

O Instituto Albatroz, no âmbito do projeto intitulado “Projeto Albatroz”, objeto do Termo de
Convênio entre a Petrobras e o Instituto Albatroz Nº 6000.0087007.13.2, solicita a
apresentação de proposta e envio de currículo de estudante da área de Jornalismo,
Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas para o cargo de Estagiário (a) de
Comunicação - Base Regional de São Paulo em Santos, exercendo atividades cujos
detalhamentos estão no Termo de Referência abaixo.

O critério de avaliação, atendidas as exigências contidas no Termo de Referência será
pelo critério – capacidade técnica e experiência.

Solicitamos o envio da proposta contendo carta de apresentação/intenções e currículo dos
candidatos à vaga até às 18 horas do dia 17 de abril de 2015, através do e-mail
albatroz@projetoalbatroz.org.br, com o assunto “PROPOSTA EDITAL – ESTAGIÁRIO DE
COMUNICAÇÃO”. Caso o candidato seja selecionado para entrevista deverá trazer currículo
impresso e carta de intenções. A entrevista será realizada na sede do Projeto Albatroz, em
Santos/SP.

Estagiário de Comunicação
Objetivo Geral: Assistir ao coordenador e ao assistente nas ações de comunicação na
execução de que visem à sensibilização do público em geral para a conservação da
biodiversidade marinha, em especial de albatrozes e petréis por meio de ações de
Comunicação Social (Jornalismo, Marketing, Relações Públicas e Publicidade).

Atividades:
 Auxiliar a execução de atividades de Assessoria de Imprensa;
 Atualizar mailing geral de imprensa mensalmente;
 Preparar clipping de notícia da instituição;
 Auxiliar na produção de releases institucionais.

 Auxiliar e apoiar a organização de eventos;
 Atualizar mailing geral de contatos mensalmente;
 Auxiliar na cobertura fotojornalística de eventos;
 Atendimento ao público para disseminação de informações sobre o Projeto Albatroz em
eventos;
 Auxiliar na preparação e separação de materiais para a realização de eventos
institucionais.

 Auxiliar a elaboração e organização de produtos e materiais institucionais;
 Auxiliar na organização e controle de produtos promocionais e outros materiais do
estoque;
 Preparar kit’s promocionais;
 Testar e realizar conferência de possíveis defeitos em produtos promocionais;
 Auxiliar na solicitação de orçamentos.

 Auxiliar a criação e padronização de conteúdo
 Realizar eventuais pesquisas relacionadas à coordenação de comunicação;
 Auxílio na elaboração de relatórios para patrocinadores;

 Preparar apresentações de power point;
 Padronizar documentos;
 Atualizar mídias institucionais;
 Elaborar eventuais diagramações de conteúdo gráfico e tratamento de imagens em
programas como Adobe In Design, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator e Corel Draw.

 Auxiliar na centralização, organização e encaminhamento de arquivos;
 Organizar CD’s e DVD’s de arquivos diversos da instituição;
 Preparar e providenciar postagem nos Correios de acordo com a demanda.

2. Elementos Disponíveis
O profissional envolvido deverá trabalhar na Base do Projeto Albatroz, em Santos-SP e
contará com o apoio da seguinte infraestrutura: material de informática (computador), Internet,
linha telefônica, acervo bibliográfico, câmera fotográfica digital, filmadora digital, apoio para
impressão de material e produtos (impressoras), projetor multimídia, material de apoio às
atividades de campo, material de escritório e veículo automotivo institucional.

3. Qualificação profissional obrigatória
a) Estudante de Comunicação, com ênfase em Jornalismo, Publicidade e Propaganda,
Relações Públicas ou Rádio e TV;
b) Excelente redação;
c) Residir na Baixada Santista;
d) Adaptabilidade para trabalhar em equipe.
e) Ter disponibilidade para eventuais atividades fora do horário comercial e/ou aos fins de
semana.

4. Qualificação profissional desejada

a) Experiência em trabalhos na área de comunicação, com ênfase em Jornalismo,
Publicidade e Propaganda, Relações Públicas ou Rádio e TV;
b) Interesse por temas ambientais e/ou científicos;
c) Conhecimentos em programas de diagramação de conteúdo gráfico e tratamento de
imagens como Adobe In Design, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator e Corel Draw;
d) Conhecimentos sobre mídias sociais e monitoramento de resultados;

5. Procedimentos da Seleção
A seleção será realizada através de análise de currículo e entrevista na sede do Projeto
Albatroz, em Santos/SP. O candidato selecionado será informado diretamente por
correspondência eletrônica até às 18 horas do dia 24 de Abril de 201l5.

6. Prazo
A duração total para a realização das atividades, presentes neste TR, está prevista até, no
máximo, dezembro de 2016.

7. Supervisão e Acompanhamento
A coordenação e acompanhamento do trabalho do (a) estagiário (a) de comunicação
serão realizados pela coordenação de comunicação do Projeto Albatroz.

