EDITAL PARA SELEÇÃO DE JORNALISTA

1. Informações Gerais
O Instituto Maria e João Aleixo - IMJA torna público a seleção de uma jornalista mulher e
negra (cis ou trans) para o desenvolvimento de conteúdos para a sua plataforma online e
desenvolvimento da sua comunicação institucional junto da rede de parceiras associadas.

1.1 Sobre o Instituto Maria e João Aleixo
O Instituto Maria e João Aleixo nasceu como uma instituição formal em maio de 2013 e
iniciou suas ações em março de 2016. Desde sua fundação, sua missão sempre foi evidente:
se tornar um think tank internacional – rede de estudos, formação e iniciativas – com um
olhar especial para as periferias, significados e potências no contemporâneo. Logo, o IMJA
nasceu com uma alta dose de ousadia, tendo como base territorial inicial um espaço
periférico – a favela da Maré, no Rio de Janeiro - e em um país também periférico no
cenário internacional. Paradoxalmente, essa é sua principal força e originalidade.

O Instituto Maria e João Aleixo tem por objetivo primeiro contribuir para a compreensão
das formas, funções e processos que caracterizam os territórios periféricos, levando em
conta as práticas sociais dos seus sujeitos, e suas formas de inserção no mundo social. Em
segundo lugar, o Instituto buscará sistematizar e difundir metodologias e tecnologias sociais
que permitam ampliar as possibilidades dos sujeitos oriundos das periferias, especialmente,
e o seu lugar político na realidade contemporânea. Por fim, não menos importante, o IMJA
buscará construir um movimento Internacional das Periferias que articula pesquisadores
associados, ativistas sociais e produtores culturais para a criação de processos colaborativos
que permitam ampliar os estudos e as proposições de políticas de desenvolvimento
territoriais.

2. Sobre a vaga e o seu escopo

O Instituto Maria e João Aleixo se constrói a partir do encontro de diversos parceiros, que
em sintonia, desenvolvem conteúdos, ações e projetos que desembocam enquanto
articulações e ações do Instituto. A jornalista se somará a uma equipe do IMJA e parceiros
responsáveis, entre outras frentes, por:
·

A Comunicação Institucional do Instituto Maria e João Aleixo (apresentação do IMJA e
demais produtos que deem conta de apresentar o seu trabalho);

·

Produção de conteúdo para Plataforma Online;

·

Dialogar com a imprensa geral;

·

Desenvolver e administrar canais nas redes sociais;

·

Promover a comunicação interna entre as parceiras locais e globais;

·

Discutir e fomentar a Agência de Notícias das Periferias da América Latina;

·

Potencializar e promover os produtos, projetos e ações do Instituto e sua rede.

Funções esperadas para a profissional:
1.

Produção de conteúdo para a Plataforma do IMJA (reportagens, release, informativos
etc.);

2.

Atualização, monitoramento e geração de conteúdo específico para cada canal do IMJA
nas redes sociais;

3.
4.

Apoio nas frentes de comunicação dos projetos e rede de parceiros do Instituto;
Participação no Coletivo de Comunicação Integrada, que envolve, a priori, o
Observatório de Favelas, Redes de Desenvolvimento da Maré, Instituto Maria João e
Aleixo e Instituto Promundo.

3. Perfil profissional
· Mulher negra (cis ou trans), de origem e ou residência em favelas e territórios populares,
quilombolas e ou região metropolitana;
·

Com experiência em Comunicação (jornalismo geral, assessoria de imprensa, social
media, comunicação interna e ou institucional);

·

Conhecimento intermediário em espanhol

·

Trabalho com carga horária presencial na Maré, Rio de Janeiro.

4. Modelo de contratação
Pessoa jurídica.

5. Remuneração
R$ 3.000,00 (três mil reais).

6.

Carga horária

Trinta horas semanais de serviços prestados.

8.

Inscrições

As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento do formulário disponível em
https://goo.gl/forms/usRw6sAi9FZtFlqo1, durante o período de 16 a 23 de abril.

9. Etapas da seleção e cronograma do processo

ETAPAS DA SELEÇÃO

DATA

DIVULGAÇÃO EDITAL E INSCRIÇÕES

17 A 23 DE ABRIL

SELEÇÃO DAS INSCRITAS

24 A 27 DE ABRIL

DIVULGAÇÃO DAS SELECIONADAS PARA AS ENTREVISTAS

02 DE MAIO

ENTREVISTAS

04 DE MAIO

RESULTADO FINAL

08 DE MAIO

10. Oportunidades adicionais a vaga

O Instituto oferece junto da sua rede de parceiras eventuais cursos complementares, como
inglês, espanhol, entre outros vários de qualificação profissional. Além da possibilidade de
envolvimento em projetos diversos nas suas áreas de atuação.
11. Dúvidas e informações: contato@iperiferias.net

