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VAGA ESTÁGIO PROGRAMA ACADEMIA 

 

O ICE – Instituto de Cidadania Empresarial, organização da sociedade civil de interesse público, que tem como 

missão “articular lideres transformadores no desenvolvimento de iniciativas inovadoras que potencializem 

impacto social positivo na população de baixa renda” busca estagiário para atuar no Programa Academia.  

O Programa Academia tem como objetivo introduzir os temas de Negócios de Impacto e Finanças Sociais nas 

instituições de ensino superior visando a formação de talentos para o campo.  Veja mais informações no 

http://ice.org.br/programa-academia/.  

 

Requisitos:  

 Cursando Administração, Administração Pública ou Comunicação. 

 Inglês fluente. Espanhol desejável.  

 Excelente redação  

 

Atribuições  

 Apoio a coordenação na sistematização de conhecimento, produção e revisão de documentos como 

textos e apresentações. 

 Gestão do Site do Programa Academia: atualização semanal e desenvolvimento de textos e pesquisa 

de conteúdo relevante para postagem. 

 Apoio nas atividades do Prêmio ICE, tais como: desenvolvimento de materiais de comunicação, apoio 

no processo de inscrição, na organização do evento final, divulgação em escolas e pagamento dos 

prêmios. 

 Logística de oficinas, reuniões e viagens: organizar materiais e infraestrutura, gerenciar presenças 

(realizar os convites e monitorar as confirmações); providenciar transporte, hospedagem, e alimentação 

para equipe e participantes.  

 Registro e elaboração de memórias de reuniões, oficinas e visitas. 

 Elaborar relatórios de prestação de contas de viagens e reembolso.  

 Apoio geral: digitação de materiais, inserir e gerenciar contatos/mailing no CRM do ICE, envio de 

agendamento e confirmações de reuniões, arquivamento de documentos. 

 

Local de Trabalho – Bairro: Jardim Europa  Cidade: São Paulo 

Contratação: 20 horas semanais, à tarde. Salário: R$ 1.075. Benefícios: seguro de vida e vale-transporte. 

 

Processo Seletivo: O processo seletivo prevê uma dinâmica de grupo com candidatos selecionados no dia 30 de 

julho, no período da tarde, e entrevistas individuais com os finalistas no dia 1º de agosto. 

 

Para se candidatar à vaga: Enviar CV para debora@ice.org.br até 05 de julho de 2019 com o título – Estagiário 

Programa Academia. 
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