FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EDUCACIONAL - FASE FUNDO DEMA

CHAMADA DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO
Por meio da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE),
entidade jurídica que o representa, o Fundo Dema faz chamada de seleção para estágio
em Comunicação Social, para atuar no escritório localizado em Belém/PA.

I. SOBRE O FUNDO DEMA
Fundo Dema é um fundo popular criado em 2003, que apoia projetos coletivos dos “Povos
da Floresta” (indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas, ribeirinhas e da
agricultura familiar camponesa) visando a valorização da sociobiodiversidade e do bem
viver, a soberania e segurança alimentar e nutricional, a garantia dos Direitos Humanos
e da natureza nas suas multiplas expressões.
II. PÚBLICO-ALVO
Estudantes de Comunicação Social (Publicidade e Propaganda e Jornalismo), Multimídia
e Marketing, a partir do 4º bloco de curso, com perfil para atender os requisitos e
desenvolver as atribuições destacadas abaixo.

III. ATRIBUIÇÕES
- Criação e Produção de materiais textuais e gráficos (impressos e digitais);
- Publicação de conteúdo para redes sociais;
- Auxílio na produção de materiais audiovisuais.

IV. REQUISITOS
- Ter identificação com temáticas voltadas aos Direitos Humanos, Culturais e
Ambientais;
- Habilidade com programas gráficos (Ilustrator, Photoshop, Corel Draw, Indesign)
- Desejável conhecimento básico em fotografia e produção audiovisual;
- Habilidade para trabalhar em equipe.

V. CARGA HORÁRIA
Manhã ou tarde, com flexibilidade ajustada ao horário de aula do/a candidato/a, durante
4 horas diárias (20h semanais).

VI. REMUNERAÇÃO
R$ 720,00 + auxílio transporte

VII. CONTRATO
O contrato perdura por 6 meses, podendo ser renovado a cada semestre, com duração
máxima de 2 anos, e será estabelecido a partir do Centro de Integração EmpresaEscola (CIEE).

VIII. PROCESSO SELETIVO
O processo ocorrerá em duas etapas:
1. Análise Curricular e de portfólio;
2. Entrevista.

As pessoas com os currículos selecionados serão contatadas para entrevistas em dia e
horário a combinar.

IV. PRAZO
Os currículos devem ser enviados juntamente
fundodema@fase.org.br até o dia 22 de janeiro de 2021.
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Belém, 13 de janeiro de 2021

Simy Corrêa
Coordenadora Executiva Fase/Fundo Dema
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