
Processo seletivo – ESTAGIÁRIO DE COMUNICAÇÃO - ABIA 2018 

A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) abre este edital de seleção para 

contratação imediata de 1 estagiário (a), estudante de jornalismo, sensível à causa dos Direitos 

Humanos e ao combate à epidemia de HIV e AIDS para atuar na área de Comunicação desta 

instituição.  

Sobre a organização  

A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) é uma organização não-governamental, 

sem fins lucrativos, fundada em 1987. A organização tem como missão “Atuar no 

enfrentamento da epidemia do HIV e da AIDS a partir da perspectiva dos direitos humanos, 

com base nos princípios da solidariedade, da justiça social e da democracia”.  

Mais informações em: www.abiaids.org.br 

 

Data de início processo seletivo: 22/05/2018  

Prazo para candidatura: até 30/05/2018  

Vagas: 1  

Regime: presencial  

Carga horária: 25h semanais  

Início: imediato  

Valor: R$ 900,00 + ajuda para o transporte  

Qualificação mínima e habilidades necessárias para a vaga: 

- Estar cursando a partir do 5º período em Comunicação Social – habilitação jornalismo;  

- Ter excelente texto e bom domínio da língua portuguesa; 

- Ter conhecimento em inglês é desejável; 

 - Conhecimento de MS Excel básico, bem como conhecimento básico de softwares gráficos 

serão considerados diferenciais; 

- Habilidade em fotografia será considerada um diferencial;  

-Habilidade em edição de vídeos será considerada um diferencial; 

- Capacidade de trabalhar em equipe;  

- Estar disponível para aprimorar os conhecimentos na área. 

Sobre o processo seletivo:  

Os (as) candidatos(as) interessados (as) deverão enviar os seguintes documentos: (i) currículo; 

e (ii) carta de apresentação com no máximo uma página, informando o porquê deseja ter uma 

experiência em comunicação numa instituição com o perfil da ABIA.  

Os documentos deverão ser enviados apenas por correio eletrônico para 

angelicabasthi@abiaids.org.br até o dia 30 de maio de 2018. Colocar no assunto: vaga 

http://www.abiaids.org.br/
mailto:angelicabasthi@abiaids.org.br


estagiário/a de comunicação. A seleção será feita mediante análise de currículos e entrevista. 

As entrevistas serão realizadas presencialmente nos dias 06 e 07 de junho de 2018. Apenas 

os(as) candidatos(as) com currículos selecionados serão comunicados(as), não cabendo 

contestação por parte de nenhum(a) participante. 


