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Processo Seletivo 

ESTÁGIO VOLUNTÁRIO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO 
 

Data do edital: 20/09/2021 
Prazo para candidatura: 30/09/2021 
Área: Comunicação 
Benefícios: Emissão de certificado com horas complementares 
Local: Maceió (trabalho remoto durante a pandemia Covid-19) 
Carga horária: 12 horas semanais 
Início: Outubro de 2021 
 
Sobre a área de comunicação 
 
A área de comunicação do INSTITUTO SOS CAATINGA é responsável por dar 
visibilidade às ações da organização, assim como por contribuir com a agenda pública, 
colocando a questão do Meio Ambiente no centro do debate. 
 
Sobre as vagas 
 
Serão ofertadas 3 vagas para alunos a partir do 4º período dos cursos de 
Jornalismo, Publicidade, Relações Públicas ou demais áreas afins. As vagas 
disponibilizadas são para Social Media, Editor de Vídeo e Designer. O estágio é 
voluntário, com 12 horas semanais, e com emissão de certificado com horas 
complementares. Não há remuneração. 
Observação: No caso dos (as) voluntários (as) de Jornalismo, estes precisam residir 
em Alagoas; os (as) voluntários (as) das demais áreas não há restrição, podendo 
residir em outro Estado brasileiro ou fora do país.  
 
Características do(a) candidato(a) 
 

 Compromisso com Meio Ambiente e os Valores do INSTITUTO SOS 
CAATINGA; 

 Ser motivado (a), criativo(a) e responsável; 

 Ter habilidade para trabalhar em equipe; 

 Ter disponibilidade para viajar, caso seja preciso. 
 
Requisitos 
 

 Estudante a partir do 4º período regularmente matriculado(a) em Jornalismo, 
Publicidade, Relações Públicas ou demais áreas afins; 

 Domínio da Língua portuguesa; 

 Facilidade em adaptar conteúdo para diferentes canais de comunicação; 

 Conhecimentos em edição de imagens e edição de vídeo. 

 Voluntários (as) de Jornalismo precisam ter a disponibilidade para viajar 
(somente quando necessário) para São José da Tapera – Alagoas, ou outro 
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Estado, afim de cobrir algum evento, participar de reuniões ou outra atividade 
que a presença do (a) mesmo (a) seja solicitada.  

 
 
Candidatura 
 
As pessoas interessadas em participar do processo seletivo deverão apresentar os 
seguintes documentos: 
 
 

 Currículo Lattes; 

 Carta de motivação; 

 Comprovante de matrícula em um dos cursos mencionados acima.  
 
Observação: Caso os (as) voluntários (as) selecionados (as) não cumprirem com as 
atividades solicitadas, os (as) mesmos (as) serão desligados do voluntariado, com 
direito ao certificado somente com as horas trabalhadas.   
 
Candidatos (as) interessados (as) e qualificados (as), devem enviar todos os 
documentos solicitados para: contato@institutososcaatinga.com.br até 23:59 do dia 30 
de outubro de 2021.   
   
Especificar no assunto da mensagem: “Estágio-voluntário de Comunicação”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
__________________________________ 

Marcos Antônio Bezerra Araújo 
Presidente 
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