
 

TERMO DE REFERÊNCIA ESTÁGIO 

 NO PROGRAMA DE TELECOMUNICAÇÕES E DIREITOS DIGITAIS 

Objeto da contratação: Estagiária(o) para atuar  no programa de Telecomunicações e 
Direitos Digitais do Idec. 

Atividades principais a serem executadas pela(o)  estagiária(o), sob orientação e 
supervisão do responsável pelo Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do 
Idec: 

 

1. Acompanhar, junto à equipe do Idec, o planejamento e acompanhamento 
das atividades; 

2. Monitorar atividades legislativas em telecomunicações e direitos digitais; 

3. Acompanhamento da agenda regulatória e consultas públicas na Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) e na Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais (ANPD); 

4. Auxiliar na produção de textos de posição e pesquisas do Idec, sob supervisão 
do orientador; 

5. Elaboração de modelos de cartas para contestação de práticas abusivas e 
ilegais; 

6. Atividades relacionadas à incidência estratégica em telecomunicações e 
direitos digitais; 

7. Auxiliar atuação no judiciário com produção de peças e pesquisas. 

Habilidades e requisitos necessários:  
● Cursar 3º ano de graduação no ensino superior, de preferência nas áreas de 

ciência sociais, economia e afins; 
● Interesse em trabalhar em uma organização do Terceiro Setor. 
● Conhecimentos em informática (pacote Office);  
● Capacidade de cumprir prazos; 
● Habilidade de organização;   
● Excelente redação (domínio gramatical, clareza e poder de síntese);  
● Capacidade analítica e sintética de dados e informações;  
● Capacidade de interação e boa comunicação;  



● Conhecimentos intermediários de Excel; 
● Interesse pela defesa dos direitos do consumidor, políticas públicas e 

fortalecimento da participação social e do exercício da cidadania.  

Requisitos desejáveis:  
● Conhecimento e/ou experiência na área de proteção de dados pessoais e/ou 

direito do consumidor; 
● Experiência com pesquisa em direito; 
● Inglês fluente, especialmente escrito. 
● Excelente redação (domínio gramatical, clareza e poder de síntese); 
● Capacidade de propor, sugerir e se adaptar a diferentes demandas temáticas; 

 
Horário de Trabalho:  6 horas diárias 
 
Local do estágio: remoto, com possibilidade de comparecimento presencial em alguns 
dias na sede do Idec para realização de reuniões, na Água Branca, próximo ao metrô 
Barra Funda - São Paulo – SP. 
Horário do estágio: até 6 horas/dia (a definir horário) 
Valor da Bolsa : R$ 1.050,00  (3º ano); R$ 1.200,00 (4º ano) + Auxilio Transporte: R$ 
209,00 
Prazo do contrato: o prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses a partir da 
data de assinatura  até a conclusão dos serviços contratados. Esse prazo poderá ser 
prorrogado.   
Vínculo de Trabalho: estágio. 

Processo de Seleção  

O Idec será responsável pela triagem dos candidatos. Os interessados deverão 
encaminhar  currículo e carta de apresentação para vagas@idec.org.br com assunto: 
Estágio PROGRAMA DE TELECOMUNICAÇÕES E DIREITOS DIGITAIS,  até 30/10/2020. 

A carta de apresentação deverá ter:  

∙ Descrição do interesse no trabalho;  

∙ Caso tenha experiência com o tema, relatar;  

 

Sobre a organização 

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. Nossa meta-missão é contribuir para que todos tenham 
acesso aos serviços essenciais para o desenvolvimento social, o consumo sustentável, a 
saúde do planeta e a consolidação da democracia na sociedade brasileira. Saiba mais: 
www.idec.org.br 

 

São Paulo, 20 de outubro de 2020.  

Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 


