
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO 

PARA ATUAR NO PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

  

O Idec é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, totalmente independente de 

governos, partidos políticos e empresas privadas. Nossa missão é promover a educação, a 

conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo. Saiba mais 

sobre nosso trabalho em https://idec.org.br/o-que-fazemos 

 

1.               OBJETO 

Contratação de estagiário(a) para atuar no Programa de Serviços Financeiros do Idec. Este programa 

busca realizar estudos e articulações que contribuam para evitar o superendividamento: de um lado, 

oferecendo mais educação financeira; e, de outro, exigindo regras mais eficientes para barrar o 

assédio de bancos e financeiras na oferta de crédito e para melhorar o suporte dado por eles aos 

consumidores. Paralelamente, promove a conscientização e informação sobre direitos no uso desses 

serviços.  

O Programa também é responsável pela execução projeto Guia dos Bancos Responsáveis (GBR - 

https://guiadosbancosresponsaveis.org.br), uma iniciativa de uma coalização de organizações da 

sociedade civil brasileira. A iniciativa faz parte da Fair Finance Guide International, uma rede 

internacional de ONGs que visa fortalecer o compromisso dos bancos e de outras instituições 

financeiras com as normas sociais, ambientais e de direitos humanos. 

 A (O) estudante contratada (o) trabalhará junto com a equipe do Programa de Serviços Financeiros 

para desenvolver as atividades elencadas abaixo. 

 

2.               PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 

●  Contribuir para análises e pesquisas relativas aos direitos do consumidor de serviços 
financeiros e responsabilidade socioambiental; 

● Apoiar a escrita de relatórios e a sistematização de dados; 

● Manter registros de discussões e reuniões;  

● Preparação de apresentações de PowerPoint; 

● Apoiar, juntamente com a equipe de comunicação do Idec, atividades relacionadas à 

divulgação das pesquisas e  campanhas de mobilização do programa e seu projeto; 
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3.                PERFIL 

   

Pré Requisitos: 

● Cursando graduação em Economia ou Administração. 

● Interesse pela defesa dos direitos do consumidor, políticas públicas e fortalecimento da 

participação social e do exercício da cidadania. 

● Capacidade de análise/síntese/ objetividade; 

● Aptidão para pesquisa e levantamento de dados em fontes diversas; 

● Familiaridade com tabulação e análise de dados; 

● Domínio razoável de ferramentas e mídias digitais; 

● Capacidade de propor, sugerir e se adaptar a diferentes demandas temáticas; 

● Senso crítico e proatividade. 

  

Diferenciais: 

● Fluência oral e escrita em inglês; 

● Conhecimento sobre o Sistema Financeiro e defesa do consumidor; 

● Excel intermediário; 

● Cursar entre o segundo e penúltimo ano do curso. 

 

4.               CONDIÇÕES 

  

Horário de Trabalho: 6 horas/dia (a definir horário) 

Local de Trabalho: São Paulo – Zona Oeste – Bairro Água Branca - Próximo ao Metrô Barra Funda. 

Durante a pandemia estamos trabalhando em regime de trabalho remoto. 

Bolsa auxílio:  alunos(as) cursando 1º ano = R$   950,00 

                          alunos(as) cursando 2º ano = R$ 1.000,00 

                          alunos(as) cursando 3º ano = R$ 1.050,00 

                          alunos(as) cursando 4º ano = R$ 1.200,00 

                            

Benefício: Auxílio transporte: R$ 209,00 

   

Pessoas interessadas devem enviar currículo e carta de motivação até dia 17/07/2020 para 

rh@idec.org.br, mencionando no assunto: Estágio no Programa de Serviços Financeiros. 

 

Esta vaga está comprometida com a promoção da diversidade de experiência, origem, gênero, etnia, 

raça, sexualidade e condição física. Nos informe na sua carta de motivação se você é potencial 

beneficiário(a) de ações afirmativas. 

mailto:rh@idec.org.br

