
ANÚNCIO DE CARGO

POSIÇÃO: Estágio em Comunicação

REPORTA PARA: Coordenadora de Comunicação

_________________________________________________________

Sobre o ITDP

O Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) é uma organização sem fins

lucrativos, constituída em Washington, D.C. em 1985 e sediada na cidade de Nova York. No

Brasil, estamos sediados na cidade do Rio de Janeiro.

A missão do ITDP é promover o transporte ambientalmente sustentável e equitativo em todo o

mundo. Trabalhamos com os governos municipais para implementar projetos de transporte e

desenvolvimento urbano que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e a poluição, ao

mesmo tempo que impulsionam a habitabilidade urbana e as oportunidades econômicas.

Nossas principais áreas de atuação são transporte público, gestão da mobilidade, transportes

ativos (mobilidade a pé e por bicicleta) e promoção de políticas e projetos de

desenvolvimento orientado ao transporte sustentável (DOTS, em tradução do termo

original Transit Oriented Development).

O ITDP é composto por alguns dos maiores especialistas do mundo em transporte urbano

sustentável, com ampla experiência em enfrentar problemas de congestionamento, poluição e

exclusão social em inúmeras cidades por meio de reformas políticas e implementação de

projetos. Todo o trabalho do ITDP busca o equilíbrio entre o crescimento e o planejamento de

baixo carbono com estratégias socialmente justas e economicamente eficientes.

Sobre a vaga

O papel da pessoa que assumirá o Estágio em Comunicação é apoiar a implementação de

atividades de comunicação do ITDP. O dia a dia de trabalho envolve:

● produção de clippings diário sobre temas estratégicos no cenário da mobilidade urbana

no Brasil;

● consolidação de relatório periódico sobre os principais destaques do ITDP na mídia;

● produção e consolidação de notícias semanais, em inglês, para comunicação interna

entre os escritórios do ITDP;



● gerenciamento supervisionado das redes sociais do ITDP (Instagram, Twitter, Facebook

e LinkedIn). Essa atividade requer:

○ acompanhamento diário das redes sociais;

○ análise das métricas;

○ produção de postagens:

■ produção de materiais gráficos no Canva e/ou pacote Adobe;

■ produção de textos em diferentes formatos;

■ auxiliar no planejamento, desenvolvimento e execução de campanhas

digitais;

○ participação das reuniões de planejamento dos processos e das estratégias de

comunicação para os projetos do ITDP.

● Apoio para o desenvolvimento de materiais para divulgação externa (textos noticiosos,

artigos jornalísticos, etc.)

● Apoio contínuo no arquivamento e organização de fotos no banco de imagens e

pré-seleção de imagens para utilização em publicações e apresentações.

Qualificações, atribuições e habilidades

• Graduação de Comunicação Social entre o 3º e 6º período em andamento;

• Experiência básica com Pacote Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesing e Premiere) e/ou

Canva;

• Experiência básica com Excel;

• Experiência básica com redes sociais (produção de texto e materiais gráficos simples);

• Conhecimento básico de escrita e comunicação em inglês;

• Excelente habilidade de escrita e comunicação em português;

• Domínio de ortografia e gramática;

• Gostar de escrever e se comunicar;

• Perfil propositivo e criativo para colaborar com novas ideias e formatos;

• Ser uma pessoa proativa;

• Capacidade de trabalhar com eficiência, priorizando o trabalho de acordo com a

estratégia anual do ITDP no Brasil;

• Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe;

• Capacidade de trabalhar em uma equipe multicultural e geograficamente distribuída;

• Capacidade de trabalhar simultaneamente em projetos variados e com prazos

desafiadores;

• Identificação com a missão do ITDP e seus valores;

• Atuação com ética, iniciativa, responsabilidade, dinamismo, flexibilidade e

comprometimento;

• Respeito e compromisso com a diversidade;

• Interesse em comunicação de causas.

Remuneração e benefícios:

● Auxílio de R$1575,00 mensal;

● Vale-refeição ou vale-alimentação;

● Gympass;

● Plano de desenvolvimento profissional.



Esta posição é baseada no Rio de Janeiro e prevê o desenvolvimento do trabalho de forma

híbrida (home office e presencial). A contratação é feita de acordo com os procedimentos

estabelecidos pela Universidade.

Somente pessoas com cidadania brasileira serão consideradas no processo de seleção.

Estamos empenhados em promover a diversidade de gênero, racial e regional em nosso

time. Incentivamos e daremos preferência a candidaturas de pessoas LGBTQI+, que se

autodeclaram negras/os ou indígenas e pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência.

Para se inscrever, envie seu currículo e uma carta de motivação para trabalhar conosco de

no máximo 1 página para brasil@itdp.org até 15 de janeiro de 2023. Especifique na linha de

assunto “Anúncio de cargo - Estágio de Comunicação”. Somente candidaturas enviadas em

formato eletrônico por e-mail serão consideradas.

Um retorno sobre a candidatura será dado até o final de fevereiro. Por favor, aguarde este

retorno antes de nos contactar novamente.


