Participe do time que está transformando a democracia no Brasil
Você sabia que a educação política é um direito de todos e todas e está previsto na
Constituição brasileira? Há quase 6 anos o Politize! atua para tornar esse direito mais
presente na vida das pessoas. O Politize! é uma organização da sociedade civil que
forma uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia,
levando educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Para isso, temos uma
plataforma online com milhares de conteúdos didáticos, acessíveis e plurais sobre
política, oferecemos materiais pedagógicos e treinamentos para professores levarem a
pauta da cidadania para o Ensino Médio público e formamos lideranças cidadãs para
resolver problemas públicos em todas as regiões do Brasil.
Quer fazer parte dessa transformação? Confira a oportunidade:

Estágio em produção de conteúdos audiovisuais
Caso selecionado (a), você será responsável por:
●

Produzir conteúdos para os canais audiovisuais do Politize!. Incluindo, roteirização e
gravação de vídeos para plataformas do YouTube e Tik Tok, entre outras;

●

Auxiliar o time de audiovisual no planejamento de estratégias para os canais do
Politize!. Incluindo, o planejamento dos calendários de conteúdo das plataformas, de
estratégias de ganho de escala e de engajamento de audiência;

●

Contribuir no desenvolvimento de projetos de podcast do núcleo de Conteúdo do
Politize!;

●

Contribuir com o desenvolvimento de projetos para os canais audiovisuais do Politize!

●

Contribuir com o monitoramento dos resultados do YouTube e do Tik Tok, e outras
plataformas audiovisuais que venhamos a adentrar, visando entender como podemos
melhorar nossos produtos nessas plataformas.

●

Auxiliar em outros projetos do núcleo de Conteúdo do Politize!, na medida em que se
desenvolvem.

Requisitos:
●

A vaga está aberta para pessoas de formações diversas, sem restrições. Buscamos
preferencialmente profissionais de Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda,
Cinema, Relações Internacionais;

●

Familiaridade com produção de roteiros para conteúdos em vídeo;

●

Familiaridade com gravação de conteúdos em vídeo, incluindo boa oratória e
desenvoltura em frente às câmeras.

●

Excelente texto;

●

Familiaridade com plataformas de produção de conteúdo, como YouTube e Tik Tok.

●

Vontade de permanecer na organização pelo menos até o final de 2022.

Valores imprescindíveis:
● Autonomia com responsabilidade;
●

Empatia e respeito pela diversidade;

●

Compromisso com o propósito do Politize!.

Diferenciais:
●

Conhecimento básico em política;

●

Experiência prévia com criação de conteúdo audiovisual;

Vantagens:
●

Participação na tomada de decisões;

●

Estar em um time jovem, dinâmico e criativo;

●

Trabalhar em uma organização com propósito;

●

Trabalho remoto, em qualquer cidade do Brasil;

●

Alto nível de autonomia e responsabilidade.

OBSERVAÇÕES FINAIS:
Contato: todo o contato será feito por e-mail. Faremos uma avaliação dos currículos recebidos
e enviaremos um desafio aos selecionados. As pessoas que encaminharem os melhores
desafios serão direcionadas para entrevistas individuais.
Sobre a contratação: necessidade de início imediato.
Diversidade: buscamos a diversidade de gente (raça, gênero, classe, etc.), de saberes, de ideias,
de posicionamentos e de visões de mundo. Toda candidatura é bem-vinda! Mas é importante
que saiba que estamos priorizando candidaturas de pessoas não-brancas no momento.
Regime de contratação: estágio 30h
Remuneração: R$ 900.
Regime de trabalho: a maior parte do nosso trabalho se dá em formato home office. Contudo,
em alguns momentos do ano poderá haver a necessidade de imersões presenciais em
Florianópolis-SC.
Tem interesse? Preencha este formulário: https://forms.gle/W8iwFaujcgyGmK219

