Nº 21/16

Santos, 29 de fevereiro de 2016.
CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO NO COLETIVO JOVEM ALBATROZ E NO
CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CULTURAIS

Convocação de 10 jovens para participar do Coletivo Jovem Albatroz e do Curso de Elaboração de Projetos Ambientais
e Culturais.
O Instituto Albatroz, no âmbito do projeto intitulado “Projeto Albatroz”, objeto do Termo de Convênio entre a
Petrobrás e o Instituto Albatroz Nº 6000.0087007.13.2, solicita a apresentação de carta de interesse e apresentação
pessoal em formato livre (podendo ser material artístico: fotos, vídeos entre outras formas criativas) para atuação no
âmbito do Coletivo Jovem Albatroz e do Curso de Elaboração de Projetos Ambientais e Culturais.
Serão bem-vindos na carta de interesse e no material de apresentação pessoal informações que relacione o(a)
candidato(a) com ações de Educação Ambiental, Conservação Marinha, Protagonismo Juvenil, e/ou Educomunicação.
Os critérios de avaliação, atendidas as exigências contidas no Termo de Referência, serão: real interesse em participar
do coletivo e do curso; comprometimento de presença no curso de no mínimo 75%; familiaridade ou envolvimento
com assuntos ligados à Educação Ambiental, Protagonismo Juvenil, Conservação Marinha e/ ou Educomunicação.
Solicitamos o envio da proposta até às 20h horas do dia 04 de março de 2016, através do e-mail
albatroz@projetoalbatroz.org.br, com o assunto “PROPOSTA EDITAL 2016 – COLETIVO JOVEM ALBATROZ”, contendo
nesse e-mail:
- Carta de interesse em participar do Curso;
- Apresentação pessoal em formato livre do(a) candidato(a);
- Comprovante de residência na Baixada Santista;
- Contatos telefônicos e e-mail.
Serão selecionados até 10 jovens com faixa etária entre 18 a 26 anos, estudantes ou formados e que comprovem
residência na Baixada Santista.
As pessoas selecionadas serão avisadas via e-mail e contato telefônico no dia 04 de março. A atividade inaugural do
Curso de Elaboração de Projetos Ambientais e Culturais inicia-se na terça-feira dia 08 de março, das 9h as 12h, na sede
do Projeto Albatroz, em Santos/SP. As pessoas não selecionadas serão avisadas por e-mail.

Termo de Referência
Curso de Elaboração de Projetos Ambientais e Culturais
1. Objetivo Geral
Convocação de 10 jovens para Curso de Elaboração de Projetos Ambientais e Culturais. O Coletivo Jovem Albatroz por
meio do Curso de Elaboração de Projetos Ambientais e Culturais visa dar continuidade ao Coletivo, proporcionando
aos jovens adquirir conhecimentos para a elaboração de projetos partindo da ideia inicial, bem como todos os
processos que envolvem a sua construção. Possibilitando que suas respectivas ideias sejam consequentemente
colocadas em prática.
Em suas atividades, o Coletivo Jovem Albatroz visa colaborar para a construção de uma sociedade mais sustentável,
ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente equilibrada, abordando temáticas da Conservação
Marinha, Educação Ambiental, Protagonismo Juvenil, e Educomunicação.
1.1 Objetivos específicos
1. Realização do Curso de Elaboração de Projetos Ambientais e Culturais;
2. Conhecimento sobre os principais mecanismos de captação de recursos;
3. Utilização das plataformas de Leis de Incentivo;
4. Integração dos jovens com as ações do Projeto Albatroz, através da elaboração de projeto direcionado a WEB
TV e Rádio Albatroz;
5. Ampliação da consciência ambiental relacionada aos principais temas socioambientais contemporâneos;
6. Desenvolvimento de ações de educomunicação;
2. Atividades a serem desenvolvidas
A metodologia gira em torno da comunicação, mais especificamente da EDUCOMUNICAÇÃO. Todas as
atividades desenvolvidas nos encontros se tornarão temas geradores de conteúdo para fomentar a comunicação e a

documentação do Coletivo. Elaboração de textos, mapas, vídeos, áudios e outros serão a forma de comunicar sobre as
questões socioambientais locais. Um projeto sobre WEBTV a Rádio será elaborado com objetivo de remeter a
empresas e instituições financiadoras.
A elaboração de um projeto de WEBTV contendo programas, cobertura de eventos e entrevistas será
composta pelos jovens do coletivo com supervisão da equipe tutora, utilizando uma metodologia participativa que
auxilie na elaboração e execução do referido projeto. Dessa forma, o projeto piloto da WEBTV servirá para dar suporte
aos jovens na construção de seus próprios projetos. Além disso, poderá servir de base para a elaboração de projetos e
planos de ação deste Coletivo Jovem para os próximos anos.
O curso propõe de forma inclusiva, abordar mecanismos utilizados nas etapas de elaboração de projetos
ambientais e culturais, partindo da ideia original até a finalização e prestação de contas. Nos encontros, serão
realizadas atividades práticas (participativas) e teóricas (expositivas). Desta forma, visa transmitir e conhecer os
principais métodos utilizados para a produção e inscrição de projetos nas mais variados formatos, bem como
utilização das plataformas de captação de recursos e seus mecanismos.
As atividades acontecerão na sede do Projeto Albatroz, em Santos/SP e em entidades parceiras. Todos os
participantes receberão certificado de conclusão de curso e de membros do Coletivo Jovem Albatroz , expedido pelo
Projeto Albatroz.
3. Critérios de seleção dos(as) participantes
. Paridade de gênero;
. Diversidade etária (jovens com perfis etários diversos dentre as idades de 18 a 26 anos);
. Residir na Baixada Santista;
. Real interesse em participar do curso;
. Comprometimento na presença do curso (limite mínimo de 75% de presença);
. Jovens que estejam familiarizados (ou com alguma relação) na temática Educação Ambiental, Protagonismo
Juvenil, Conservação Marinha e/ ou Educomunicação.
4. Procedimentos da seleção
A seleção será realizada através de análise da Carta de Interesse em querer participar do Coletivo e do Curso, e da
análise da Apresentação Pessoal do(a) candidato(a) encaminhada em formato livre (podendo ser material artístico:
fotos, vídeos entre outras formas criativas). O Prazo de inscrição será do dia 04 de março de 2016, as 20h, horário de
Brasília. O envio da proposta ocorrerá através do e-mail albatroz@projetoalbatroz.org.br, com o assunto “PROPOSTA
EDITAL 2016 – COLETIVO JOVEM ALBATROZ”, contendo nesse e-mail além da Carta de Interesse e da Apresentação
Pessoal, comprovante de residência na Baixada Santista; e contatos telefônicos.
As 10 pessoas selecionadas serão avisadas por telefone e e-mail no dia 04 de março. A primeira atividade começará no
dia 08 de março de 2016, as 9h, na sede do Projeto Albatroz.
5. Prazo
As atividades presentes neste Termo de Referência estão previstas para serem realizadas no mês de março de 2016.
6. Remuneração e/ou investimento
Este curso tem caráter educativo e gratuito e não requer qualquer tipo de investimento por parte do jovem (inscrição
ou mensalidade), também não havendo nenhum tipo de remuneração (bolsa) por parte do Projeto Albatroz para o
candidato aprovado. Materiais, equipamentos, locais dos encontros, cursos e aulas e as saídas a campo serão
subsidiados pelo Projeto Albatroz por meio do patrocínio da Petrobras.

