
 

 

 

 
EDITAL 002/2021 - VAGAS DE INCIDÊNCIA POLÍTICA EM BRASÍLIA 

Vagas: Uma 

Cargo: Consultor (a) para incidência no Legislativo e Executivo Federal. 

Tipo de seleção: Externa. 

Envio de candidatura: 17 de março a 24 de Março de 2021 

Processo de seleção: Análise de currículo + carta de apresentação (até 3 mil 

toques) + entrevista. 

 

O Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social vem informar a abertura de 

uma vaga de trabalho, em regime de contrato temporário, com carga semanal de 40 

horas. O salário bruto oferecido é de R$8.105,76 com previsão de salário líquido 

de R$6.229,00. Os trabalhadores terão direito também a vale-refeição mensal e 

auxílio-creche, nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (SENALBA 

e SINDELIVRE). Além disso, será oferecida ajuda de custo para formação em língua 

estrangeira, se necessário. 

 

A contratação para a vaga será para o tempo de seis meses. A vaga será para o 

consultor (a) em incidência política no legislativo e executivo Federal, sendo 

destinada para trabalho presencial em Brasília (DF). Pede-se assim, aos/às 

candidates que não residam na cidade, o compromisso de assumir o cargo de 

maneira presencial. 

 

Entre as atividades cotidianas estão: 

1. Acompanhamento e incidência da agenda legislativa e das políticas públicas 

relacionadas à comunicação e a direitos digitais como proteção de dados, 

privacidade, liberdade de expressão, diversidade e pluralidade de informações, 

entre outras; 

2. Atuação em contato constante com demais Coordenadores, Conselho Diretor e 

associades do Intervozes, sendo que com os dois últimos manterá comunicação e 

diálogos constantes; 

3. Atuação contínua com a rede de parceiros do Intervozes para incidência em 

comunicação e direitos digitais, como a Coalizão Direitos na Rede (CDR); 

4. Participação nas atividades gerais do Intervozes tais como cursos de 

formação, representação em fóruns nacionais e internacionais sobre direitos 

digitais e democratização da comunicação etc. 

 



 

 

Além dessas funções, deve-se garantir a entrega de produtos específicos. A 

saber: 

> Quatro cafés da manhã com congressistas pela Internet (um por semestre); 

> Relatórios semanais sobre quais foram os principais temas em discussão sobre 

proteção de dados, desinformação e regulamentação de plataformas no Congresso 

Federal, as principais preocupações, os três problemas que precisam da atenção 

da sociedade civil; 

> Criação da Frente Legislativa de Direitos Digitais e Liberdade de Expressão e 

apoio ao seu funcionamento e ação; 

> Live mensal nas redes sociais sobre os temas que mais preocupam, com a 

presença de pelo menos um deputado e senador; 

> Live mensal nas redes sociais sobre como os direitos digitais se relacionam 

com o dia a dia, em parceria com lideranças políticas locais; 

> Quatro manuais digitais (com seu resumo e pôsteres impressos) “O que você 

precisa saber sobre a visão da sociedade civil sobre direitos digitais e 

engrenagens de Internet e Plataformas”. 

 

A vaga é exclusiva para pessoas não-brancas. Os candidatos, as candidatas e 

candidates são convidades a informar tais condições na carta de apresentação. 

 

São critérios de seleção e experiências desejáveis: 

> Incidência no Congresso Nacional, bem como conhecimento do processo 

legislativo e judiciário em relação a normas como o Marco Civil da Internet, a 

Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Telecomunicações e a agenda de 

regulação em direitos digitais; 

> Conhecimento do funcionamento e da posição do Intervozes nos temas, bem como 

das articulações da qual o coletivo participa; 

> Disposição para escuta e diálogo com associades e parceiros, participando de 

reuniões, eventos, assembleias, entre outras atividades relacionadas à atuação 

do Intervozes. 

O processo seletivo será composto por duas etapas. Num primeiro momento, uma 

comissão especificamente designada para essa função irá analisar currículo e 

carta de apresentação (até 3 mil toques) das candidaturas. O currículo e a carta 

de apresentação devem ser enviados até dia 24/03/2021 para o e-mail 

selecao@intervozes.org.br. Na segunda etapa, aquelas e aqueles pré-selecionades 

na primeira fase passarão por entrevista conduzida pela mesma comissão, além de 

integrantes da Coordenação Executiva. 

Caso não seja possível selecionar uma candidatura por meio deste processo, o 

Intervozes fará uma nova rodada de entrevistas com candidates pré-selecionades 

na fase 1. 
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