
 

EDITAL  

 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO (A) EM COMUNICAÇÃ O 

 

 

Da organização: 

A Terra de Direitos desenvolve e apóia ações relacionadas à promoção, defesa 

e reparação dos direitos humanos. Atua pelos direitos humanos, principalmente 

pelos econômicos, sociais, culturais e ambientais, assim como contribuímos 

com a luta emancipatória dos movimentos populares para a efetivação desses 

direitos. 

 

Da vaga   

Uma vaga para estagiário (a), graduando de Jornalismo ou Relações Públicas, 

para atuação no escritório de Curitiba/PR, no período da manhã (das 9h às 

13h), com possibilidade de ajuste para o período da tarde. As atividades serão 

relacionadas à assessoria de comunicação da Terra de Direitos. 

 

Das atividades 

- Redação de textos e releases; 

- Acompanhamento de mídia (clipagem);  

- Organização de mailing;  

- Alimentação de site e elaboração de produtos em comunicação; 

- Diagramação de materiais; 

- Atendimento à imprensa; 

- Acompanhamento de atividades desenvolvidas pela Terra de Direitos; 

- Cobertura fotográfica; 



Requisitos  

- Estudante de Jornalismo ou Relações Públicas cursando a partir do 3º ano ou 

5º semestre; 

- Aptidão para trabalho em grupo; 

- Sensibilidade para trabalho junto à comunidade; 

- Interesse em pesquisa na área social. 

 

Do processo de seleção:  

1) Inscrições 

Deverão ser encaminhadas até o dia 13 de dezembro de 2013, sexta-feira, às 

18h, para o e-mail comunicacao@terradedireitos.org.br. No campo “assunto”, 

colocar: "Edital Estagiário (a) em Comunicação” e anexar a seguinte 

documentação: 

a) Currículo, com dados pessoais, para contato (email e telefones); 

b) Carta de Apresentação de, no máximo, uma lauda, expondo os motivos que 

o (a) levaram a concorrer à vaga.  

c) No mínimo dois materiais já produzidos e/ou publicados.  

 

2) Etapas de Seleção  

 Etapa 1 - Análise da documentação que compõe a inscrição (currículo, carta 

de apresentação e materiais). O resultado da 1ª etapa será divulgado no dia 16 

de dezembro, até 18h, por email.  

 

 Etapa 2 – Entrevista  pessoal - dia 17 de dezembro, em horário a ser definido, 

conforme convocação por email e/ou telefone. Participarão dessa etapa 

somente os (as) selecionados (as) na etapa 1.  

 

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 18 de dezembro, até 

18h, por email. Todas/os as/os candidatas/os serão informadas/os acerca do 

resultado de cada etapa da seleção. 

 

Da duração:  

O período do estágio de um ano, passível de prorrogação.  

  



Da bolsa-auxílio: 

A (o) estagiária (o) será contratada (o) mediante convênio com a Instituição e 

receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 500,00, mais auxílio transporte; 

 

 

Para mais informações sobre a Terra de Direitos, acesse: 

www.terradedireitos.org.br 

 

 

 

Curitiba, 06 de dezembro de 2013 

 

Secretaria Geral Terra de Direitos 

www.terradedireitos.org.br 

Fone/fax: (041) 3232-4660 


