ANÚNCIO DE VAGA DE ESTÁGIO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL
(TRABALHO PRESENCIAL EM FORTALEZA/CE)

ATUALIZADO EM 12/09/2022:
A INSCRIÇÕES DESTE EDITAL ESTÃO PRORROGADAS ATÉ O DIA

16/9/2022.

A Coalizão pela Socioeducação vem, por meio deste edital, informar que, no período de 01 a 09 de
setembro de 2022, estarão abertas inscrições para estágio remunerado na área de Comunicação
Social. Será (01) uma vaga para estudante que queira atuar em consonância com a missão da
Coalizão.
A Coalizão pela Socioeducação atua a partir da concepção da comunicação como direito humano,
sendo esta uma das estratégias de intervenção da organização para a produção e difusão de
conhecimento crítico; incidência em casos emblemáticos de violações de direitos humanos na/pela
mídia; produção de conteúdo e fortalecimento de meios institucionais de comunicação e incidência
por uma mídia democrática e promotora de direitos humanos, especialmente de adolescentes e jovens
a quem se atribui a prática de atos infracionais.
Desta forma, é precioso mencionar que a Coalizão pela Socioeducação é uma articulação formada por
diversas organizações de direitos humanos, coletivos, entidades, pesquisadores(as),

especialistas e instituições públicas com atuação no Sistema de Justiça Juvenil e
Socioeducativo e tem como objetivo defender os direitos humanos de adolescentes e jovens
em cumprimento de medidas socioeducativas, por meio da incidência junto aos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário.
O CEDECA CE, organização da sociedade civil de interesse público que atua há 28 anos na
defesa dos direitos de crianças e adolescentes e organização membro da Coalizão pela
Socioeducação, é o responsável atual pela gestão administrativa e financeira das atividades da
Coalizão pela Socioeducação e, em consequência, assume o papel de contratante do presente
edital, bem como as diretrizes previstas na Lei 11.788 de 2008.

DOS PRÉ-REQUISITOS
O/A candidato/a deverá:
1) Estar regularmente matriculado em curso de Graduação em Comunicação Social,
Publicidade e Propaganda ou Jornalismo.
2) Haver cursado, no mínimo, 60 créditos curriculares.

DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas via internet, através do envio para o e-mail:
selecaopelasocioeducacao@gmail.com entre os dias 01 e 09 de setembro de 2022, com os
seguintes documentos:
• Currículo (máximo (02) duas laudas);
• Histórico acadêmico;
• Declaração de matrícula com créditos concluídos;

• Exposição de Motivos (máximo) (02) duas laudas, apresentando as motivações para
estagiar.
DA REMUNERAÇÃO
O/A estagiário/a de Comunicação receberá uma bolsa mensal no valor de R $1.000,00 (um
mil reais), com o valor do vale-transporte já incluso.
DO PROCESSO
O processo, constante desta convocação, será composto por:
1) Primeira fase: análise documental;
2) Segunda fase: entrevista;
3) Apresentação de peça e texto sobre redução da maioridade penal.
DO RESULTADO
O resultado será divulgado no instagram da Coalizão pela Socioeducação e no sítio eletrônico
do CEDECA CEARÁ www.cedecaceara.org.br e todas as etapas serão informadas por meio
dos e-mails informados pelos candidatos nos currículos.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Local de estágio: Sede do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente - CEDECA
Ceará
situada na Rua Deputado João Lopes, 83, bairro Centro, Fortaleza.
Dias e Horários: O horário de funcionamento da organização é de segunda a sexta, das 12h às
19h e, eventualmente, aos sábados pela manhã. Os dias e horários do estágio serão definidos
conforme disponibilidade do/a estagiário/a no momento da entrevista, com carga horária de
20 horas semanais.
A Coalizão pela Socioeducação adota políticas de ações afirmativas. Currículos de
mulheres trans, negras, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e/ou
sobreviventes de sistemas de privação de liberdade serão priorizados. Por favor, indique
em sua candidatura se você se considera como potencial beneficiário(a).

