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Edital para Contratação de Estagiária  

Comunicação Social – Publicidade & Propaganda 
 

 

O Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários – SEAPAC, organização da 
sociedade civil de assistência social, abre oportunidade de estágio para estudantes de 
nível superior de graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade & 
Propaganda. 
 
A vaga é específica para a contratação de 1 (uma) estagiária (gênero feminino) que 
deverá desenvolver as atividades na sede da organização, localizada à Rua Trajano Murta, 
3317, no bairro de Candelária, em Natal-RN. 
 
 
Características importantes ao colaborar com a organização: 

 Comprometimento com o trabalho; 

 Capacidade de gerenciar múltiplas tarefas e de trabalhar com prazos; 

 Interesse pelos temas e ações desenvolvidos pela organização; 

 Bom relacionamento interpessoal; 

 Comportamento assertivo e proativo. 

 

Conhecimentos e habilidades que a estudante deve ter:  

 Estudante de graduação de curso de Comunicação Social, habilitação em 

Publicidade & Propaganda – a partir do 3° período; 

 Boa comunicação oral e escrita; 

 Conhecimento do pacote Office; 

 Habilidade para gerenciamento de mídias sociais; 

 Conhecimento em Photoshop/Adobe Illustrator ou CorelDraw; 

 Experiência no terceiro setor e/ou em trabalhos voluntários (desejável); 

 Experiência prévia na área de Comunicação (desejável). 
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Atividades a serem desenvolvidas: 

 Produção de conteúdo para os canais de Comunicação da organização (site 

institucional, redes sociais, boletim informativo periódico e peças de 

comunicação); 

 Atualização de site e redes sociais; 

 Realização de pesquisas; 

 Organização, manutenção e alimentação diária de acervos de imagens de 

atividades; 

 Elaboração de peças gráficas de divulgação; 

 Diagramação de material de divulgação; 

 Apoio no atendimento à imprensa; 

 Manutenção de contatos da organização. 

 
 

Horário de Estágio: 8h às 12h ou 13h às 17h (a depender da disponibilidade da estagiária), 
de segunda à sexta-feira. 
 
Bolsa Auxílio:  R$ 600,00 (seiscentos reais) 
 
Auxílio-Transporte: Sim, de acordo com a necessidade da estagiária (a depender do 
trajeto, número e tipo de transporte necessário). 
 
Duração do estágio: 6 meses. 
 
Contratação: via Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE ou IEL. 
 
 
Processo seletivo: 
 
Recebimento de currículos: entre 16 e 31 de maio de 2019 – encaminhar para 

seapac.comunicacao@gmail.com 
 
 
Entrevista: entre 03 e 07 de junho de 2019, na sede da organização em Natal-RN. 
 
Para demais esclarecimentos: (84) 98898-7374 (whatsapp). 


