Viração Educomunicação
Processo seletivo | julho 2021
Estágio em Educomunicação
Vaga exclusiva para pessoas trans, travestis e não bináries
Requisitos:
Cursando graduação no campo das Humanidades, preferencialmente em Educomunicação,
Comunicação e áreas afins.

Principais responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Auxílio na produção, edição e distribuição de conteúdos educomunicativos
para os diferentes projetos e programas da Viração Educomunicação;
Auxílio na mobilização e manutenção de uma rede de colaboradores para a
AJN e revista Viração;
Auxílio na produção de conteúdo para as redes sociais;
Auxílio a educomunicadores na implementação de oficinas educomunicativas
com adolescentes e jovens;
Apoio na criação das campanhas educomunicativas;
Apoio na elaboração de novos projetos.

Conhecimentos específicos:
▪

▪
▪
▪
▪

Compromisso e conhecimento da Declaração dos Direitos Humanos,
Convenção dos Direitos da Criança, Estatuto da Criança e do Adolescente e
Estatuto da Juventude;
Boa redação;
Domínio no Pacote Office ou software livre/ open source.
Ter conhecimento em produção de conteúdo de audiovisual, fotografia ou
podcast, será um diferencial;
Afinidade pelas temáticas de direitos humanos, mobilização social,
comunicação colaborativa e juventudes;

Informações adicionais
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Regime de contratação: Estágio
Carga horária: 30h semanais
Bolsa de estágio + Vale transporte e auxílio alimentação.
Local de trabalho: Sede da Viração - República, São Paulo -SP.
(Home office durante o momento de distanciamento social em função da COVID-19)

Processo seletivo:
Envio de currículo e carta de apresentação para o e-mail selecao@viracao.org até
31/07/ 2021 com o assunto ‘’Estágio educomunicação’’
O processo seletivo ocorrerá entre os meses de julho e agosto de 2021 e contará,
além da análise de currículo e carta de apresentação, com entrevista a ser realizada
pela plataforma Zoom ou Meet. Informações sobre datas de entrevistas e o
andamento do processo serão enviadas diretamente às pessoas selecionadas.

Sobre a Viração Educomunicação
Criada como projeto em 2003, a Viração hoje é uma Organização da Sociedade Civil
sem fins lucrativos que tem como objetivo mobilizar adolescentes, jovens,
educadores(as) e educomunicadores(as), por meio da educomunicação, para a
promoção e defesa dos direitos de adolescentes e jovens, possibilitando a
construção de uma sociedade justa, participativa e plural.
Para saber mais sobre a Viração:
https://viracao.org/
https://www.instagram.com/viracaoeducom/
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