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TERMO DE REFERÊNCIA 003/2017 

 

CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR PARA ESTÁGIO NA 

ÁREA DE COMUNICAÇÃO 

 

 

O Memorial Chico Mendes - MCM, entidade sem fins lucrativos, qualificada como 

OSCIP, com sede à Rua Teófilo Said, nº 05 – Conjunto Shangrillá II – Manaus-AM, CEP 69.054-

693 - Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ.MF sob nº01.934.237/0001-02, celebrou o Termo 

de Parceria nº 002/2014 com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, 

hoje Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA, para implementar o projeto 

“Promoção de acesso a água para o consumo humano em comunidades extrativistas da 

Amazônia, por meio da disponibilidade das tecnologias sociais Sistema de acesso à água 

Pluvial Multiuso Comunitário e Sistema de acesso à água Pluvial Multiuso Autônomo, 

segundo INSTRUÇÃO OPERACIONAL MDS/SESAN Nº 7 e Nº 8”, denominado Sanear 

Amazônia, cuja área geográfica de atuação abrange todos os Estados do Acre, Amapá, 

Amazonas e Pará. 

 

Para execução dos programas, o Memorial Chico Mendes - MCM, firmou termos de 

contrato de prestação de serviços com 07 (sete) instituições da sociedade civil organizada, 

sendo 03 no Acre, 01 no Amapá, 01 no Amazonas e 02 no Pará, denominadas Executoras, as 

quais possuem o compromisso de entregar 2.800 tecnologias sociais implementadas para o 

MCM. 

 

1. DO OBJETO  

 

Estabelecer os parâmetros para a admissão de 01 estudante de nível superior na área de 

comunicação, a fim de auxiliar a Coordenação Técnica do Memorial Chico Mendes, no âmbito do 

Termo de Parceria 002/2014, além de oportunizar ao estagiário o desenvolvimento de 

experiências práticas em comunicação de modo a complementar sua formação e desempenho 

de sua futura atividade profissional.  

 

  

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

Para alcançar os objetivos de comunicação, o projeto conta com a divulgação do Sanear 

Amazônia através de materiais impressos para serem distribuídos aos beneficiários. 
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Com o intuído de aumentar a visibilidade e a socialização do Sanear Amazônia, o 

Memorial Chico Mendes busca admitir 01 estagiário de nível superior da área de Comunicação 

para auxiliar no atendimento da demanda. 

 

No âmbito da responsabilidade social, o Memorial Chico Mendes busca oferecer para 

alunos de Comunicação a oportunidade de aprendizado, de modo a facilitar o futuro 

engajamento profissional no mercado de trabalho. 

 

  

3. DO ESCOPO DO ESTÁGIO 

 

O estagiário deverá auxiliar a Coordenação Técnica do Memorial Chico Mendes para: 

 

a. Elaborar matérias sobre o Sanear Amazônia e temas relacionados; 

b. Estabelecer relação com a imprensa; 

c. Alimentar o site do Memorial Chico Mendes; 

d. Marcar presença nas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp); 

e. Desenvolver estratégias/instrumentos de comunicação para o melhor entendimento 

das populações extrativistas sobre o Sanear Amazônia. 

 

4. DO PERFIL DO ESTAGIÁRIO 

 

Para concorrer à vaga, o candidato deverá atender os seguintes critérios: 

 

a) Estar cursando a partir do 6º período do curso de Comunicação; 

b) Ter conhecimentos em informática e domínio no pacote Office; 

c) Ter capacidade e agilidade em leitura e compreensão de textos; 

d) Ser dinâmico, proativo e ágil na execução de suas atividades, bem como 

desenvoltura no encaminhamento e soluções de problemas; 

e) Ter espírito de trabalho em equipe. 

  

5. DA PARTICIPAÇÃO, SELEÇÃO E RESULTADO  

 

Os candidatos deverão enviar currículo para o e-mail mcm.memorial@gmail.com, até o dia 

28 de setembro de 2017. 

O currículo deverá conter no mínimo: 

a) Identificação completa do estudante interessado, com endereço, telefone de contato e e-

mail; 

b) Instituição de Ensino, Curso, Período Letivo e ano de conclusão. 

 

mailto:mcm.memorial@gmail.com
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O candidato será selecionado através de análise curricular e entrevista individual que 

ocorrerá no dia 29/09/2017. 

 

A divulgação da seleção será através do Site do Memorial Chico Mendes 

(www.memorialchicomendes.org.br) a partir do dia 02 de outubro de 2017. 

 

 

6. DO PERÍODO E REMUNERAÇÃO DA BOLSA ESTÁGIO  

 

O estágio será de 01 mês, podendo ser renovado por mais 05 meses. Conforme o 

desempenho do(a) estagiário(a) selecionado(a) durante a vigência do contrato, o mesmo poderá 

ser renovado por mais 06 meses. 

 

O valor da Bolsa Estágio será de R$ 1.000,00 por mês.  

 

7. DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

 

As atividades previstas neste Termo de Referência serão desenvolvidas sob a 

supervisão da Coordenação Técnica do Memorial Chico Mendes.  

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O Memorial Chico Mendes poderá cancelar a presente seleção por razões de seu 

interesse, bem como rescindir o contrato, caso o MDSA deixe de repassar os recursos para a 

execução do Termo de Parceria 002/2014.  

 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desse processo fica eleito o Foro da 

Comarca de Manaus/AM, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

9. DOS DEMAIS REQUISITOS 

 

A assinatura do contrato de estágio estará condicionada ao aceite das condições 

contratuais estabelecidas pelo Memorial Chico Mendes. 

 

 

Manaus-AM, 19 de setembro de 2017.  

 

 

ANTONIO ADEVALDO DIAS DA COSTA 

PRESIDENTE DO MEMORIAL CHICO MENDES 

http://www.memorialchicomendes.org.br/

