Oportunidade de estágio no DAAD em São Paulo
O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) é a instituição alemã para a
internacionalização do ensino superior e da pesquisa. Com escritórios em duas
localidades em São Paulo, buscamos um(a) estagiário(a) para integrar nossa equipe
(inicialmente de forma remota e depois nos dois endereços). As candidaturas podem
ser enviadas até 16 de abril de 2021.
Atividades:
 Colaboração na orientação aos interessados em estudar ou pesquisar na
Alemanha e na divulgação de bolsas oferecidas pelo DAAD sob orientação da
colega responsável;
 Apoio na orientação de interessados em cursos de alemão no Brasil e na
Alemanha e respectivos exames oficiais de proficiência em parceria com as
instituições Goethe-Institut e g.a.s.t.
 Apoio na manutenção do banco de contatos e elaboração de estatísticas de
visita;
 Apoio na preparação de apresentações institucionais;
 Auxílio na organização e realização de eventos virtuais e eventualmente
presenciais (considerando as restrições vigentes da pandemia de Covid-19);
 Apoio e participação em feiras e congressos virtuais e presenciais em São Paulo
(considerando as restrições vigentes da pandemia de Covid-19);
 Pesquisa sobre temas atuais que abordem estudo e pesquisa na Alemanha;
 Colaboração na aplicação do teste onSET (suspenso temporariamente);
 Pedido e controle de materiais institucionais;
 Auxílio na recepção de visitantes brasileiros e estrangeiros (suspensas
temporariamente);
 Tradução de textos para os idiomas português, alemão e inglês (desejável);
 Apoio na redação de textos e produção de conteúdo para os canais de
comunicação do DAAD relacionado à língua e cultura alemãs.
 Outras atividades de apoio ao bom funcionamento dos escritórios em São Paulo.
Pré-requisitos:
 Estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior brasileira,
cursando de preferência Letras, Administração, Marketing, Relações Públicas,
Publicidade ou áreas afins;
 Indispensável ter um bom conhecimento de alemão (B2); domínio do português e
desejável conhecimento intermediário de inglês,
 Experiência no uso do Pacote Office (Microsoft Word, Excel, Outlook, Power
Point e Access);
 Desejável ter conhecimento sobre o sistema de ensino superior alemão;
 Desejável possuir noções de fotografia com câmera semiprofissional e edição de
imagens (Photoshop);
 Desejável possuir conhecimento sobre mídias sociais;
 Facilidade para trabalho em grupo; competências interculturais;
Oferecemos:
 Carga horária: 20 ou 30 horas semanais. Horário a combinar;
 Remuneração: R$ 1.200,00 para 20 horas e R$ 1.800,00 para 30 horas;
 Auxílio Transporte;
 Ambiente de trabalho bilíngue.

Local do estágio | temporariamente virtual e futuramente nos seguintes endereços:
Escritórios do DAAD em São Paulo
c/o Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH São Paulo)
Rua Verbo Divino, 1488, térreo - Chácara Santo Antonio
c/o Goethe-Institut
Rua Lisboa, 974 – Pinheiros

Enviar CV e carta de motivação em alemão ou português (máx. 1 página)
para daad_sao_paulo@daad.org.br até 16/04/2021.

