EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO
PUBLICIDADE/PROPAGANDA/MARKETING
Edital nº 001/2016

O Instituto Centro de Vida - ICV está selecionando um(a) estagiário(a) em publicidade,
propaganda ou marketing para atuar em seu escritório de Cuiabá, Mato Grosso.
Sobre o Instituto Centro de Vida - ICV
Fundada em 14/04/1991, o ICV é uma organização da sociedade civil de interesse público
(OSCIP) que tem por missão construir soluções compartilhadas para sustentabilidade do uso
da terra e dos recursos naturais. Nossa visão de futuro para Mato Grosso é que o estado se
torne referência em governança ambiental e controle do desmatamento, com as áreas
protegidas efetivamente conservadas e manejadas, uma produção empresarial
agropecuária e florestal pautada em práticas sustentáveis e uma agricultura familiar
fortalecida com base agroecológica.
Cargo
Estagiário (a) em publicidade, propaganda ou marketing
Objetivo geral do cargo
Integrar a equipe do Núcleo de Comunicação do ICV, responsável pela visibilidade das
atividades e posicionamentos do ICV a respeito das temáticas trabalhadas, atendimento à
imprensa, relacionamento com parceiros, elaboração de produtos de comunicação e
difusão, gerenciamento dos canais de comunicação e desenvolvimento de atividades de
comunicação interna.
Formação
Estudante de curso superior na área de publicidade, propaganda ou marketing a partir do
4º semestre.
Objetivos do Estágio

Integrar o Núcleo de Comunicação do ICV, com atividades focadas, principalmente, em:


Apoio na elaboração e divulgação de campanhas e peças publicitárias, envolvendo
ações de criação, produção, lançamento e exibição na mídia;



Elaboração de boletim interno de notícias;



Apoio no atendimento das demandas internas de comunicação, como: relatórios de
monitoramento de mídia, pesquisas de público-alvo e para avaliação do impacto de
produtos e ações de comunicação;



Apoio na definição de abordagem e dos meios de comunicação mais adequados às
campanhas;



Apoio na produção de textos publicitários e institucionais para veiculação nos meios
on-line, principalmente para mídias sociais;



Contribuir na execução da estratégia de comunicação da instituição;

Competências e habilidades desejadas


Conhecimento e habilidade para trabalhar com ferramentas de designer e edição,
como Corel Draw, Adobe Illustrator, InDesigner, ou outros;



Boa redação e comunicação (oral e escrita);



Facilidade e interesse em trabalhar com ferramentas de comunicação visual;




Interesse em trabalho com mídias sociais;
Interesse em desenvolver trabalho na área socioambiental e identificação com os
valores e a missão do ICV;



Iniciativa, dinamismo e criatividade;



Pontualidade nos compromissos;



Facilidade para trabalhar em equipe e desenvolver boas relações interpessoais;

Condições do estágio
Contratação para 1 ano.
Bolsa Auxílio mensal: R$ 500,00
Vale transporte: R$ 40,00
Carga horária: 4 horas diárias (20 horas semanais);

Recesso remunerado de 30 dias por ano de estágio (ou proporcional);
Seguro de vida ou acidentes pessoais (a critério da contratante).

Documentação solicitada:
Currículo descrevendo o interesse em realizar o estágio na instituição, experiências
anteriores (se houver) e descrição das experiências e habilidades pessoais e técnicas que
podem contribuir neste processo.

Os documentos devem ser encaminhados para o e-mail para: rh@icv.org.br
O assunto do e-mail deverá ser: Seleção estágio comunicação

Data limite para envio: 29/01/2016.

