DAAD

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico

Processo seletivo | Estágio na área de Comunicação Social
O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) é a instituição alemã para a
internacionalização do ensino superior e da pesquisa. Buscamos um(a) estagiário(a)
para atuar na área de Comunicação do escritório regional no Rio de Janeiro.
Principais atividades:
• Elaboração de notícias para o site e para a Newsletter da instituição
• Mídias sociais: produção de conteúdo e gestão da página no Facebook, apoio
à futura implementação de perfil no Instagram e monitoramento de métricas
dos principais canais de comunicação
• Cobertura fotográfica de eventos
• Edição e tratamento de imagens (desejável de vídeos também)
• Pesquisa de conteúdo para publicações e materiais informativos
• Atualização do mailing e dos contatos na imprensa especializada
• Contato com fornecedores de materiais ligados ao trabalho de comunicação
• Apoio na organização e divulgação de eventos e programas do DAAD
• Apoio no atendimento ao público pelos canais eletrônicos
• Criação de peças gráficas para os diversos canais (desejável)
Perfil desejado:
• Estudantes de Comunicação Social
• Período: 4º ao 6º período
• Disponibilidade para estágio de 4h diárias (20 horas semanais) ou 6h diárias
(30 horas semanais) – horário a combinar
• Desejável disponibilidade mínima para um ano de estágio
Pré-requisitos:
• Excelente redação de textos em português
• Idiomas estrangeiros: indispensável conhecimento intermediário de alemão
(B2) e desejável conhecimento de inglês
• Domínio do Pacote Office
• Desejável experiência com mídias sociais (Facebook e Instagram)
• Conhecimentos básicos de edição e tratamento de fotos e vídeos (Diferencial:
domínio do Pacote Adobe | Photoshop, InDesign e Premiére)
Oferecemos:
• Bolsa-auxílio de R$ 1.200 (20 horas) ou R$ 1.800 (30 horas)
• Benefícios: auxílio transporte e seguro de vida
• Ambiente de trabalho bilíngue
Candidaturas:
Envie seu currículo e breve carta de interesse em português (máximo de uma página)
até 03/04/2020 para o e-mail gerbase@daad.org.br.
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Sobre o DAAD:
O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) é a instituição alemã para a
internacionalização do ensino superior e da pesquisa. Oferece cerca de 250
programas de fomento individual e institucional, atua em mais de 60 países e apoia
anualmente mais de 100 mil intercambistas (alemães e estrangeiros) – desde sua
fundação em 1925, aproximadamente dois milhões de estudantes e pesquisadores já
foram beneficiados.
A atuação do DAAD, no entanto, vai muito além da concessão de bolsas de estudos: a
organização fomenta a internacionalização das universidades na Alemanha e em
países parceiros, fortalece a área de Germanística (Letras com licenciatura em
alemão) e literatura alemã no exterior, apoia os países parceiros na construção de
universidades sólidas e assessora os responsáveis por áreas como políticas públicas
de educação, política científica exterior e políticas de desenvolvimento.
Criado em 1971, o escritório do DAAD no Rio de Janeiro coordena programas de
bolsas de estudos oferecidos a brasileiros, realizando seleções conjuntas e
estabelecendo convênios com agências brasileiras, organiza e participa de feiras de
intercâmbio, além de prestar atendimento ao público interessado em estudar e
pesquisar na Alemanha.
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