Edital de Seleção de Estagiário(a)
Deseja estagiar no primeiro think tank brasileiro de Relações Governamentais?
Fundado em 2014, o IRELGOV é o primeiro centro de pensamento sobre Relações Governamentais
do Brasil. O Instituto é uma entidade apartidária e sem fins lucrativos, com sede em São Paulo e
associados em todas as regiões do País.
O principal objetivo do IRELGOV é produzir e difundir conhecimento sobre relações governamentais
e políticas públicas, com foco na profissionalização da atividade, no aperfeiçoamento das relações
público-privado, na promoção de boas práticas regulatórias e no debate de políticas públicas
horizontais.
O IRELGOV abre as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de ESTAGIÁRIO
(A).
CRONOGRAMA
•
•
•
•

Divulgação do Edital: 10/11/2021;
Recebimento de Currículos até: 19/11/2021;
Entrevista a partir de: 22/11/2021;
Início do estágio: janeiro/2021.

PERFIL
•
•
•
•
•
•

Estudante na área de comunicação social, administração, marketing, ou relações
internacionais, preferencialmente cursando o segundo ou terceiro ano;
Forte motivação e afinidade com temas de Relações Governamentais e Comunicação
Corporativa;
Proatividade;
Facilidade para trabalhar em equipe e relacionamento com associados;
Excelente redação;
Inglês e espanhol serão diferenciais.

ATIVIDADES
•
•
•
•
•
•

Acompanhar as ações de comunicação e mídias sociais realizadas pelo instituto;
Monitorar mensagens nas redes sociais;
Apoiar a realização de eventos e webinars;
Compilar os dados da comunicação;
Monitorar clipping;
Dar suporte às demandas específicas da comunicação em programas do Instituto;
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•

Apoiar o atendimento das demandas administrativas.

REQUISITOS
•
•

Estar devidamente matriculado(a) e frequente no Ensino Superior, a partir do 3º
(terceiro) período;
Apresentar, no ato da contratação, cadastro no PIS ou NIS - Número de Identificação
Social (obtido em unidade do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social).

DISPOSIÇÕES GERAIS
•
•
•

A divulgação dos candidatos pré-selecionados será efetuada por meio de correio
eletrônico ou telefone;
Somente o(as) candidatos (as) que tiverem seu currículo pré-selecionado serão
convidados(as) para as entrevistas;
As entrevistas serão realizadas de forma remota e serão definidas e informadas com
antecedência aos selecionados(as) para essa fase.

ESPECIFICAÇÕES DA VAGA
•
•
•
•
•

Vaga para São Paulo/SP;
Carga horária: 6h por dia (horário a combinar);
Bolsa Estágio: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), vale refeição de R$ 22/dia útil e auxílio
transporte de acordo com a necessidade;
Início do trabalho: janeiro/2022;
Período de contratação: 1 ano.

Os currículos deverão ser encaminhados no formato pdf para o e-mail: comunica@irelgov.com.br,
com o assunto: “Estágio – IRELGOV”, impreterivelmente até o dia 19 de novembro de 2021, junto
com um texto de autoria própria sobre “Comunicação, Relações Governamentais em tempos de
Pandemia” e perfil para o LinkedIn. Apenas os currículos enviados em dentro do prazo serão
considerados em nosso processo seletivo.
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