TERMO DE REFERÊNCIA: Estágio de Comunicação
Buscamos estudante na área da Comunicação Social (preferência por graduações em jornalismo
ou publicidade), criativo, com ótima comunicação em equipe e interesse em trabalhar com a
divulgação e atualização de Bibliotecas Virtuais.
Desejável conhecimento intermediário em edições de imagens.
Requisitos de qualificação:
1. Estar cursando Comunicação Social com ênfase em Jornalismo ou Publicidade e
Propaganda (a partir do 3º período);
2. Experiência em organização e disseminação de acervos em sites institucionais
(desejável);
3. Boa capacidade de comunicação oral e escrita;
4. Conhecimento intermediário de softwares de edição de imagens;
5. Flexibilidade e disponibilidade de tempo para trabalho presencial e online para meio
período;
6. Carga horária: 20 horas semanais.
Atribuições:








Apoio à pesquisa e seleção de conteúdos temáticos
Apoio à produção de textos e notícias para divulgação dos conteúdos de biblioteca
virtual
Organização de mala direta e contatos institucionais
Apoio na organização de campanhas para divulgação de conteúdos de biblioteca
virtual
Apoio para organização e atualização de acervo temático com elaboração de sinopses
Atualização e dinamização de Biblioteca Virtual
Produção de artes simplificadas para Biblioteca Virtual e outros sites e mídias sociais

Cronograma: Inscrições de 12 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2019.
Período: 3 meses (renováveis conforme avaliação).
Inscrições: mediante envio de currículo e carta de intenções para o e-mail:
ciclosaude@cedaps.org.br / Assunto: Estagiário de Comunicação

www.cedaps.org.br
Centro de Promoção da Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA: Estágio Base de Dados e Mapeamento
Buscamos estudante dos cursos de Geografia, Arquitetura (Urbanismo) ou áreas afins para
atuação em projetos que envolvam o uso de base de dados sociais e geográficos - mapeamento
participativo - por meios da coleta de dados em oficinas presenciais, pesquisa online, criação e
atualização em bases online e uso de softwares de mapeamento.
Requisitos de qualificação:
1. Estar cursando Geografia, Arquitetura e áreas afins (a partir do 4º período);
2. Boa capacidade de comunicação oral e escrita;
3. Conhecimento intermediário de softwares e plataformas online de mapeamento
(ArqGis, Qgis, Google Maps)
4. Flexibilidade e disponibilidade de tempo para trabalho presencial e online para
meio período;
5. Carga horária: 20 horas semanais.
Atribuições:





Apoio na produção de mapeamentos por meio de softwares e plataformas online
específicas.
Atualização de mapeamentos online produzidos pela instituição.
Apoio na realização e manuseio de dados oriundos de oficinas formativas e de oficinas
de mapeamento (mapa falante).
Produção de relatórios técnicos contendo descrição e análise dos mapeamentos
realizados.

Cronograma: Inscrições de 12 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2019.
Período: 3 meses (renováveis conforme avaliação).
Inscrições: mediante envio de currículo e carta de intenções para o e-mail:
ciclosaude@cedaps.org.br / Assunto: Estágio Base de Dados e Mapeamento
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