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Edital de Contratação 
Estágio Viva Melhor Sabendo Jovem 

 
1. Contexto 
 

O Instituto Peabiru seleciona 5 (cinco) estagiários para trabalhar em sua 
sede em Belém/PA, no projeto Viva Melhor Sabendo Jovem: acelerando a 
resposta ao HIV em tempos da Covid-19. O Instituto Peabiru (Peabiru) é uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) criada em 1998 com 
sede em Belém, capital do estado do Pará, com objetivo de atuar em questões 
socioeconômicas e ambientais relacionados com a sustentabilidade da Amazônia 
Brasileira, em particular aquelas encontradas na sua porção oriental. 
 
Apresentação do Instituto Peabiru 
 

O Peabiru acredita que pode desempenhar um papel de facilitador das 
comunidades, organizações da sociedade civil e empresas nos processos de 
transformações que objetivam combater a exclusão e desigualdade. O Instituto 
crê também nas decisões participativas, direcionando reflexões analíticas para a 
construção coletiva dos propósitos e resultados desejados. Nosso objetivo é 
trabalhar junto com comunidades e organizações da sociedade civil para 
aumentar a capacidade de exercer a plena cidadania, como parte de seu 
desenvolvimento humano a fim de proporcionar o usufruto dos benefícios de um 
modelo econômico sustentável e conservacionista aos recursos florestais.  
 

Para esta fase do Viva Melhor Sabendo Jovem pretende-se ampliar a 
discussão e formação sobre metodologias de prevenção ao HIV/Aids e outras ISTs, 
sobretudo, o autoteste, junto a agentes públicos que atuam no atendimento de 
adolescentes e jovens (educação, saúde, atendimento socioeducativo, 
atendimento a migrantes e refugiados), incluindo jovens com deficiência auditiva, 
os quais geralmente não dispõem de ação pública específica para formação e 
educação sobre sexualidade e prevenção ao HIV e outras ISTs. Para o período 
também serão estabelecidas diversas parcerias para inserir ativamente os 
adolescentes e jovens testados positivos para o HIV na adesão ao tratamento, na 
sua capacidade do autocuidado e sucesso na terapia antirretroviral. 
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Em Belém, para o Viva Melhor Sabendo Jovem (VMSJ) a parceria principal 

será estabelecida com a Prefeitura Municipal, sobretudo, com a Secretaria 
Municipal de Saúde – SESMA, através da Referência Municipal de IST, HIV/Aids e 
Hepatites Virais, Centro de Testagem e Aconselhamento, e Serviço de 
Atendimento Especializado – SAE – local, o Casadia. Dentre os demais potenciais 
parceiros estão diversas organizações da sociedade civil, sobretudo, as que 
trabalham com adolescentes e jovens. Algumas delas, já trabalharam em parceria 
com o UNICEF nas diversas inciativas para a mobilização de adolescentes e jovens 
ocorridas em anos anteriores. 

 

2. Descrição do cargo  

Estagiário do Projeto Viva Melhor Sabendo Jovem: acelerando a resposta ao HIV 
em tempos da Covid-19. 
 
Local do trabalho: Sede do Instituto Peabiru, Belém (PA) 
Supervisor direto: Gerente do projeto 

 

3. Missão do cargo 

Assistir suas áreas, utilizando competências técnicas e comportamentais para 
realizar de forma efetiva as suas responsabilidades.   

 

4. Requisitos de formação e experiência 

Formação: Cursando ensino superior. 
 
Responsabilidades:  
- Atualização dos contatos dos parceiros institucionais do Instituto Peabiru, 
sociedade civil, movimentos sociais, entre outros; 
- Produzir e distribuir materiais de Informação, Educação e Comunicação (IEC) 
com as temáticas trabalhadas no projeto; 
- Mobilização e comunicação junto aos atores envolvidos diretamente ou 
indiretamente no projeto e organização de banco de dados;   
- Apoio nas atividades formativas dos adolescentes e parceiros do projeto; 
- Apoio na mobilização de adolescentes e jovens a serem atendidos pelo projeto; 
- Apoio nas ações de comunicação e produções audiovisuais do projeto; 
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- Apoio na distribuição dos autotestes aos adolescentes e jovens atendidos pelo 
projeto; 
- Apoio para vinculação ao tratamento de adolescentes e jovens testados positivos 
para o HIV durante as ações do projeto; 
- Rotina administrativa de projetos (atendimento de ligações, produção de 
planilhas, organização de documentos, participação em reuniões presenciais e on 
line, entre outros).  

 

5. Competências técnicas 

Habilidades em práticas administrativas; 
Domínio de informática Microsoft Office; 
Organização de documentos; 
Sistematização de informações; 
Capacidade de trabalhar em equipe; 
Facilidade em utilizar mídias digitais; 
Produção de textos; 
Facilidade em mobilização social; 
Facilidade em formação nas áreas temáticas do projeto. 

 

6. Competências comportamentais 

Relacionamento interpessoal; 
Trabalho em equipe; 
Pró-atividade; 
Alto nível de responsabilidade com prazos e qualidade de processos; 
Criatividade; 
Comunicativo; 
Visão sistêmica. 
 
 
7. Período de estágio 
Novembro e dezembro de 2020 (2 meses) com possibilidade de prorrogação de 
contrato. 
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8. Contratação 

Regime de contratação: Estágio. 

Bolsa: R$ 950 mensais (já incluso o auxílio transporte) 

 

Carga Horária: 4 horas (manhã ou tarde) 

OBS: CONTRATAÇÃO IMEDIATA 

 

9. Para candidatura à vaga 
A(o) candidata(o) deverá enviar o currículo resumido (3 páginas no máximo) 

com concordância com os termos deste edital até o dia 29/10/2020 para o email: 
claudiolimelo@gmail.com . 

 
Será feita a análise dos currículos e o posterior contato com os selecionados 

para realização de uma entrevista. 
 

10. Diversidade de candidaturas 
O Instituto Peabiru tem compromisso com a diversidade e a inclusão na 

atuação de seus projetos. Por isso incentivamos adolescentes e jovens, homens e 
mulheres cis e transgênero, qualificados de todas as origens religiosas e étnicas, 
representando a diversidade do Brasil, como negros e indígenas, a se 
candidatarem para atuarem como estagiários do projeto Viva Melhor Sabendo 
Jovem. As pessoas candidatas serão igualmente consideradas, 
independentemente da identidade de gênero, orientação sexual, status social e 
sorologia para o HIV/aids. 

mailto:peabiru@peabiru.org.br
http://www.peabiru.org,br/
mailto:claudiolimelo@gmail.com

