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Macaíba/RN, 13 de agosto de 2020. 

 

01 Vaga de Estágio em Jornalismo 

Instituto Santos Dumont (ISD) abre edital de Seleção de vínculo de Estágio em 

Jornalismo, carga horária de 20 horas em Macaíba/RN. Vaga extensiva a Pessoas com 

Deficiência (PcD). 
 

Missão do Cargo: Apoiar a Assessoria de Comunicação do Instituto Santos Dumont na 
área de jornalismo, por meio da produção de conteúdo para divulgar a Instituição e seus 
serviços 

 

Sobre o Instituto Santos Dumont: 

O Instituto Santos Dumont (ISD) é uma Organização Social (OS) que atua na região 

Nordeste do Brasil, nas áreas de educação, saúde materno-infantil e da pessoa com 

deficiência, neurociências e neuroengenharia. Sua missão é: "promover educação para 

a vida, formando cidadãos por meio de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão 

e contribuir para a transformação mais justa e humana da realidade social brasileira”. O 

ISD opera suas unidades com recursos do Ministério da Educação (MEC). 

 

Pré-requisitos:  

Cursando graduação a partir do 5o período de Jornalismo; 

Habilidade para identificar pautas interessantes no ISD e nas áreas em que a 

Organização atua; 

Objetividade e criatividade para sugerir essas pautas, apurar e escrever sob ângulos 

novos e de forma contextualizada; 

Habilidade para engajar o público interno e externo com o conteúdo produzido 

(Reportagens, entrevistas, releases, posts para as redes sociais, vídeos e possíveis 

podcasts, por exemplo); 

Afinidade com jornalismo de dados – para coletá-los, analisá-los e apresentá-los ao 

público é um diferencial; 

Pacote Office, Photoshop e Internet; 

Conhecimento de gestão de mídias sociais (Facebook, Instagram, Youtube e Twitter); 

Conhecimento da plataforma WordPress; 

Conhecimento de fotografia; 

Conhecimento de gravação e edição de vídeos é um diferencial 

Afinidade com o uso de aplicativos para edição de vídeos, fotos e produção de artes para 

as redes sociais e o site; 

Inglês intermediário 
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Habilidades exigidas: Criatividade, comprometimento, autonomia, pro atividade, boa 

comunicação interpessoal. 

 

Principais Atividades/Responsabilidades: Apoio no planejamento e execução de 

ações de comunicação. Produção de conteúdo jornalístico de texto e audiovisual para 

divulgação das atividades do ISD (website, redes sociais, press releases, etc.). 

Elaboração e divulgação de materiais de comunicação interna. Apoio nas atualizações 

de conteúdo do website da instituição. Digitalização de documentos e de imagens da 

assessoria de comunicação, assim como organização desses arquivos em repositório 

online. Suporte à gestão de redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube e Twitter). 

Mensuração de resultados da assessoria de comunicação e produção de relatórios. 

Apoio à assessoria de Comunicação em eventuais necessidades, como relacionamento 

com imprensa, solicitação de orçamentos de produtos da área, apoio em eventos físicos, 

entre outros. 

 

Benefícios: Bolsa estágio + Vale refeição + Transporte fretado. O regime de contratação 

de vínculo de estágio será mediado pela instituição de ensino de graduação e CIEE, com 

carga horária de 20 horas semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira em horário a 

combinar. 

Os interessados deverão enviar e-mail para rh@isd.org.br, com o título Estágio em 

Jornalismo até  21/08/2020 as 23h59; 

 

Documentações obrigatórias: Currículo em arquivo PDF, portfólio com exemplos de 
trabalhos publicados na mídia/produzidos na universidade, quando possível com resultados 
alcançados. 

 

Processo Seletivo: 

 

1) Análise de currículos (fase eliminatória); 
2) Entrevistas (Via Skype) – somente os candidatos selecionados na etapa anterior (fase 

eliminatória) participarão desta etapa. A comunicação será feita pelo e-mail que o 

candidato enviar a documentação; 

3) Divulgação do resultado para início imediato. 
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Cronograma do processo seletivo: 

 

4) Período de Inscrição: De 13/08/2020 a 21/08/2020 às 23h59; 
5) Primeira fase (análise curricular): 31/08/2020 
6) Resultado da primeira fase e convocação para entrevistas: 02/09/2020, comunicação por 

e-mail apenas aos candidatos selecionados; 
7) Entrevista via Skype: 04/09/2020; 

 
Resultado final: 09/09/2020, por e-mail em devolutiva ao candidato selecionado e na página  

http://www.institutosantosdumont.org.br/oportunidades-carreira/ 

 

Atenciosamente, 

 

 

Coordenação de Recursos Humanos – Instituto Santos Dumont 
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