
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2021
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO/A PARA ATUAR NA ASSESSORIA DE

COMUNICAÇÃO DO CEDECA

O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente - Cedeca Glória de Ivone, Organização da
Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 08.941.567/0001-74, com sede
na quadra 104 Sul, Rua SE 01, Lote 38, 2º Andar, Sala 01 em Palmas -TO, CEP: 77020-014,
torna público o processo seletivo de um/a estagiário/a matriculado/a em curso de
Comunicação Social, Jornalismo, Marketing ou Publicidade para atuar na assessoria de
comunicação da organização por meio do projeto Conecta Vozes com recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Palmas

1. OBJETO
Selecionar um/a estagiário/a matriculado/a no curso de Comunicação Social, Jornalismo,
Marketing ou Publicidade para atuar na assessoria de comunicação do Cedeca,
responsável por subsidiar na realização dos trabalhos de comunicação interna e externa da
organização, sobretudo na divulgação dos projetos executados pelo Centro de Defesa e o
acompanhamento comunicacional e organizacional da equipe do Cedeca na execução dos
projetos.

2. ATIVIDADES

a) Apoiar a organização no desenvolvimento de estratégias para alcançar o público-alvo;
b) Produzir textos do gênero jornalístico sobre as ações do Cedeca;
c) Produzir conteúdo para mídia social;
d) Produzir material de divulgação das atividades dos projetos do Cedeca em outros

formatos, como e-mail marketing, mensagem para grupos etc.;
e) Apoiar a formatação visual de documentos;
f) Acompanhar a equipe técnica na execução dos projetos.

3. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO

Obrigatórios:

a) Estar vinculado em Instituição de Ensino Superior (IES), e cursando a partir do 5º período
de Comunicação Social, Jornalismo, Marketing ou Publicidade;

b) Domínio da língua escrita e boa expressão oral;
c) Domínio do pacote Office;
d) Domínio das ferramentas do Google (formulário, planilha, armazenamento de arquivos etc);
e) Habilidade na produção de textos do gênero jornalístico;
f) Conhecimento ou disponibilidade para desenvolver habilidades na produção de artes;
g) Domínio e habilidades em publicações nas redes sociais.

Desejáveis:

a) Participação em atividades de organizações de defesa dos direitos humanos;
b) Facilidade para trabalhar em equipe e de forma presencial;
c) Disponibilidade para acompanhar capacitações on-line e presencial, quando necessário.

4. CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

A duração do estágio será de 8 meses, podendo ser prorrogada por igual período, com carga
horária de 20 horas semanais, compreendendo 04 horas diária.

A remuneração mensal é de R$ 640,00(seiscentos e quarenta reais), com acréscimo do vale



transporte no valor de R$ 160,00(cento e sessenta reais)mensal.

O estágio será exercido na modalidade presencial com a duração de 4(quatro) horas diárias,
na sede da organização, localizada na Quadra 104 Sul, Rua SE 01, em Palmas/TO.ote 38, 2º
Andar, Sala 01
5. INSCRIÇÃO
Os/as interessados deverão enviar currículo e, de forma facultativa, textos e outros
materiais produzidos de sua autoria que tenham relação com as atividades a serem
desenvolvidas durante o estágio, para o e-mail comunicacao@cedecato.org.br com o
seguinte título no assunto: SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO COMUNICAÇÃO: nome do(a)
candidato(a).

6. DO PROCESSO SELETIVO
A seleção será composta por duas fases: envio de currículo e entrevista.

7. CRONOGRAMA
ETAPA

Divulgação do Edital

DATA

16/12 2021

Inscrições (envio dos documentos) 17/12/21 a 16/01/22

Análise de currículos 17 e 18/01/ 2022

Divulgação do resultado de seleção preliminar 19/01/22

Interposição de Recursos 20/02/22

Entrevistas 24/01/22 (presencial)

Divulgação do resultado de seleção final 26/01/22

Envio de documentos para contratação 28/01/22

Início do estágio 01/02/22

8. COMUNICAÇÃO DAS FASES
Os resultados e eventuais comunicados sobre esta seleção serão divulgados no site
www.cedecato.org.br no campo de notícias ou no submenu Transparência > Editais.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As dúvidas decorrentes deste Edital serão sanadas exclusivamente pelo e-mail
comunicacao@cedecato.org.br,

Palmas - TO, 11 de janeiro de 2021

Comissão de Seleção
Cedeca Glória de Ivone



ANEXO I

EDITAL CEDECA Nº 06/2021

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome Completo:

Nome Social:

Cor/raça:

( ) Indígena ( ) Petra ( ) Parda ( ) Amarela ( ) Branca

Naturalidade: Nacionalidade: Sexo: ( )F ( )M

Escolaridade: Estado Civil: Título de Eleitor:

CPF: Data de nascimento: Idade:

RG: Órgão Emissor: Data de expedição:

Telefone Residencial: Celular: E-mail:

Endereço Residencial:

Bairro: Cidade: UF: CEP:

Curso: Semestre: Unidade de ensino:

Por que gostaria de ser selecionado(a) para a vaga?

Outras informações:

Palmas-TO,   de janeiro de 2022.

_______________________________________

Assinatura do/a Candidato/a

Quadra 104 Sul, Rua SE 01, Lote 38, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP:77.020-014
Fone: (63) 3571-2338
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