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EDITAL 

Processo seletivo para 01 (uma) vaga de estágio administrativo no setor 
de Comunicação do BRICS Policy Center.  

Estão abertas as inscrições para 01 (uma) vaga de estágio administrativo no 
setor de comunicação do BRICS Policy Center, o think tank do Instituto de 
Relações Internacionais da PUC-Rio. A carga horária da bolsa é de 20 horas 
semanais, que serão realizadas de forma remota, até que as atividades da PUC-
Rio se normalizem. 
 
Importante: Caso o (a) candidato (a) seja monitor (a) de alguma matéria, será 
necessário o desligamento da monitoria para a inclusão no estágio, é permitido 
apenas um vínculo.  
 
 
1. REQUISITOS:  
 
O (A) candidato (a) deve:  
 
 Estar regularmente matriculado (a) no Curso de GRADUAÇÃO em Relações 

Internacionais, Comunicação ou Design na PUC-Rio, entre o 4º e 6º período;  
 Estar disponível para cumprir a carga horária acima especificada; 
 Ter conhecimento avançado do pacote Office; 
 Desejável nível avançado de inglês; 
 Ter conhecimentos em redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e 

Linkedin);  
 Ter conhecimentos em ferramentas de edição de imagens serão considerados 

como um diferencial; 

 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DA VAGA: 
 
Os (As) candidatos (as) devem ter habilidade e interesse em ferramentas de 

comunicação (mídia social, website, etc.), redação de textos e traduções, além de 

estarem disponíveis para organização de eventos e auxiliar na criação de imagens 

para divulgação e artes para publicações.  

 
 



 
 

  
 

BRICS Policy Center/Centro de Estudos e Pesquisas BRICS 
Rua Dona Mariana, 63 | Botafogo | CEP: 22280-020 

Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Fone/Fax: (55) 21-2535.0447 
bpc@bricspolicycenter.org | www.bricspolicycenter.org 

 
 
 
 
3. INSCRIÇÕES:  
 
As inscrições serão realizadas até o dia 07/11/2021, através do e-mail 
bpc@bricspolicycenter.org com o título “estagio bpc”.  
 
Para participar, envie o seu currículo, uma breve carta explicando porque o 
estágio é de seu interesse, além do seu histórico escolar PUC-Rio. 
 
 
4. ETAPAS DE SELEÇÃO: 
 
1ª Etapa: Análise de currículos (eliminatória); 
 
2ª Etapa: Os (as) candidatos (as) pré-selecionados (as) serão convidados (as) 
para entrevistas que acontecerão a partir do dia 10/11/2021 via Zoom.  
 
 
5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  
 
Os (As) candidatos (as) serão informados até o dia 17/11/2021 de maneira 
individual em seus respectivos e-mails. 
 
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
 01 bolsa estágio PUC-Rio no valor de R$ 780,00.  

 
 
 

Para mais informações/dúvidas: bpc@bricspolicycenter.org 
 

Boa sorte! 
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