
Termo de Referência 002/2021

Projeto
Fortalecimento de organizações indígenas para a proteção e gestão ambiental e territorial indígena

Vaga
Contratação de profissional para estágio em comunicação no escritório de Brasília (DF) para apoiar a produção de conteúdos e divulgações nos canais do Centro de Trabalho Indigenista. Serão valorizadas candidaturas de mulheres e pessoas negras e indígenas.

Sobre o CTI
O CTI é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1979, constituída por profissionais comprometidos com o futuro dos povos indígenas. Tem como marca a atuação direta em Terras Indígenas por meio de projetos elaborados a partir de demandas locais, visando contribuir para que os povos indígenas assumam o controle efetivo de seus territórios, esclarecendo-lhes sobre o papel do Estado na proteção e garantia de seus direitos constitucionais. Com uma intervenção contínua, os focos do trabalho indigenista do CTI são: reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas, valorização das suas referências culturais e proteção e manejo ambiental das suas Terras. O CTI organiza suas ações através de Programas, por meio dos quais se articulam uma série de projetos unidos por linhas de atuação e metas comuns. Atualmente, existem três programas ativos: Programa Guarani, Programa Javari e Programa Timbira, nos biomas Mata Atlântica (RS, SC, PR, SP, RJ e ES), Amazônia (AC, AM) e Cerrado (TO e MA), respectivamente e atua ainda através de ações estratégicas com os povos Sateré Mawé; Terena e sua principal organização, o Conselho do Povo Terena; além de ações de fortalecimento das organizações Warã dos Xavante e APOINME, dos povos do nordeste.

Sobre o projeto
O Projeto Fortalecimento de organizações indígenas para a proteção e gestão ambiental e territorial indígena, com apoio da Embaixada da Noruega, tem como eixos de atuação (I) o Fortalecimento de capacidades de associações indígenas; (II) o apoio às ações deGestão e proteção territorial em Terras Indígenas e (III) o desenvolvimento institucionaldo CTI. A contratação visa fortalecer as ações de comunicação presentes de formatransversal nos três eixos do projeto por meio dos canais do Centro de TrabalhoIndigenista e do trabalho em parceria com as organizações indígenas.



Qualificações
 Cursando graduação em jornalismo ou áreas da comunicação social (a partir do quinto semestre);
 Interesse em temas da política indigenista;
 Conhecimento e interesse em mídias sociais;
 Boa redação e conhecimentos gramaticais;
 Facilidade para buscar informações e trabalhar em equipe;
 Residir em Brasília - DF.

Funções
– Produção de conteúdos para os canais do Centro de Trabalho Indigenista (sitee redes sociais);– Postagens no site e redes sociais do CTI;– Organização da agenda interna;– Apoio na assessoria às organizações indígenas.

Regime de contratação
Estágio com anotação em carteira e remuneração total de R$ 1.600,00 (incluindo auxíliotransporte e seguro contra acidentes pessoais). Dedicação de 30 horas semanais eduração de 4 meses com possibilidade de efetivação.

Procedimentos para candidatura
As candidatas e candidatos deverão enviar e-mail com currículo e carta deapresentação.
Os documentos deverão ser enviados para selecaocti@trabalhoindigenista.org.br como título ESTÁGIO EM COMUNICAÇÃO - NOME DO CANDIDATO.

Prazos do processo seletivo
Envio de documentos para candidatura até 15/02/2021. Entrevistas 

de 22 a 26/02/2021.
Divulgação do resultado final e início do estágio em março de 2021.


