Vaga: Estágio em Comunicação
O Fundo Brasil de Direitos Humanos está selecionando candidata/o para estagiar
em Comunicação, com carga horária de 30 horas semanais.
A atuação será presencial, na cidade de São Paulo.
A/o estagiária/o trabalhará no apoio às atividades de Comunicação do Fundo Brasil,
principalmente em atividades de assessoria de comunicação, sempre em parceria e
sob supervisão da equipe. As atribuições incluem: relacionamento com fontes,
jornalistas e parceiras/os; produção e divulgação de conteúdos à imprensa e outros
públicos estratégicos; follow up; identificação de oportunidades de ações de
divulgação institucional, bem como de conteúdos que podem gerar interesse para
fora da fundação.
São requisitos necessários:
- Estar cursando a partir do 3º ano de Comunicação Social;
- Boa capacidade de comunicação e relacionamento;
- Domínio da língua portuguesa e excelente redação;
- Sensibilidade para os temas dos direitos humanos;
- Vontade de aprender.
Oferecemos bolsa auxílio compatível com o mercado.
Como se candidatar:
Anexar o currículo em formato PDF até 31/03/2020 para
vagaestagio@fundobrasil.org.br, mencionando no assunto da mensagem: “CV
Estágio em Comunicação”.
Junto com o currículo, por favor também anexar uma carta de intenções que deve
conter: uma apresentação pessoal; por qual motivo você deseja estagiar no Fundo
Brasil; e uma explicação do que você entende por direitos humanos e de que forma
a comunicação pode ajudar a promovê-los (até 2000 caracteres, com espaços, em
formato PDF).
Atenção: currículos sem a carta de intenções não serão analisados.
O Fundo Brasil valoriza e incentiva a participação de negras, negros, pessoas
LGBTI+ e indígenas em seus processos seletivos.
A igualdade e a diversidade são valores fundamentais para o Fundo Brasil de
Direitos Humanos. Atuamos ativamente para garantir igualdade de oportunidades

para as diferentes pessoas, independentemente de raça, etnia, gênero, identidade
de gênero, orientação sexual, deficiência, nacionalidade, idade, religião/crença ou
quaisquer outras características. Buscamos garantir que todas e todos integrantes
de nossa equipe trabalhem de forma coletiva e individual para promover uma
abordagem construtiva e sensível para todas/os, atuando para contribuir para a
eliminação de discriminações e para construirmos um ambiente onde o trabalho de
todas/os é valorizado e respeitado.
Sobre o Fundo Brasil
O Fundo Brasil de Direitos é uma fundação independente e sem fins lucrativos,
comprometida em promover os direitos humanos no Brasil e sensibilizar a
sociedade brasileira para apoiar atividades transformadoras nessa área. Para mais
informações, consulte www.fundobrasil.org.br

