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Consultoria em produção comunicacional para o Programa de Monitoramento  

 

 

1. Introdução 

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 1994 para propor 
soluções integradas a questões socioambientais. O ISA tem como objetivo defender bens e 
direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos 
direitos humanos e dos povos. Com sede em São Paulo e subsedes em Brasília, São Gabriel 
da Cachoeira (AM), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Altamira (PA), Eldorado (SP) e Canarana 
(MT), o ISA privilegia ações que articulem projetos de caráter demonstrativo, campanhas e 
programas de trabalho e parcerias, combinando diversas modalidades e níveis de atuação, 
desde o local, ao regional, ao nacional e ao global. Atua localmente no Rio Negro (AM), no 
Território Indígena do Xingu (MT) e no Vale do Ribeira (SP). Para saber mais sobre o ISA, 
acesse: www.socioambiental.org  

O Programa Monitoramento de Áreas protegidas produz, sistematiza e disponibiliza 
informações sobre Terras Indígenas (TIs), Unidades de Conservação (UCs), terras militares, 
glebas do Incra, reservas garimpeiras e outras terras de interesse público. Monitora a situação 
jurídica, demográfica, projetos governamentais, caracterização ambiental e 
empreendimentos em TIs e UCs. Para saber mais sobre a atuação do Programa 
Monitoramento de Áreas Protegidas, acesse os sites especializados: 

Povos Indígenas do Brasil - pib.socioambiental.org 

Terras Indígenas no Brasil - ti.socioambiental.org 

Unidades de Conservação no Brasil - uc.socioambiental.org 

Para atualizar-se das ações e atividades do Instituto Socioambiental acesse nossos relatórios 
anuais detalhados: https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/transparencia 

A Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (Raisg) é um consórcio 
de organizações da sociedade civil dos países amazônicos, voltado para a sustentabilidade 
socioambiental da Amazônia e apoiado pela cooperação internacional, e atualmente é 
coordenado pelo ISA. As informações produzidas pela Raisg possibilitam a visualização 
integral da Amazônia e das ameaças e pressões que pairam sobre ela, e servem como 
informes de inteligência para que a Amazônia seja melhor conhecida, apreciada e cuidada. 
Para conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pela Raisg, acesse: 
www.amazoniasocioambiental.org 
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2. Objetivo 

Esse Termo de Referência visa contratar prestação de serviço de consultoria em jornalismo 
a fim de apoiar: i) nas ações de comunicação do Programa de monitoramento de Áreas 
Protegidas, e ii) a elaboração de produtos de comunicação para divulgação em diferentes 
canais de comunicação. 

 

3. Responsabilidades 

(i) Participar das reuniões de pauta da comunicação e reuniões internas do Monitoramento. 

(ii) Elaborar os produtos de comunicação referentes ao “Fique Sabendo”, que incluí a 
elaboração da pauta junto  à equipe de estagiários do Programa, construção do roteiro para 
vídeo e texto no site do ISA. Além dos materiais de apoio de redes para: Instagram, Twitter, 
Facebook e WhatsApp. 

(iii) Produzir saídas de comunicação em torno do Boletim Sirad-I, que Incluí: uma NSA 
(Notícia Socioambiental) mensal, materiais de redes (cards), textos de apoio e, a construção 
de pílulas mensais em áudio para redes locais de monitoramento. 

(iv) Apoiar na produção de redes sociais, difusão das produções supracitadas e algumas 
outras que forem designadas referente a demanda da campanha.  

 

 

4. Qualificações necessárias 

(i) Formação em jornalismo, comunicação ou áreas afins; 

(ii) Experiência no uso de ferramentas computacionais de comunicação digital; 

(iii) Vivência profissional nas áreas de gestão ambiental e defesa dos direitos 
ambientais/territoriais com ênfase na agenda socioambiental, principalmente áreas 
protegidas (terras indígenas, unidades de conservação e territórios quilombola); 

(iv) Domínio das políticas territoriais relacionadas aos temas: Amazônia, áreas protegidas e 
dos vetores de pressão/ameaças, tais como desmatamento, incêndios florestais, 
infraestrutura e uso da terra; 

(v) Experiência em levantamento e análise de dados; 

(vi) Boa organização no trabalho, perfil colaborativo e habilidade de trabalho em equipe com 
metodologias ágeis de autogestão; 

(vii) Clareza e capacidade na comunicação oral e escrita. 

 

5. Produtos a serem entregues: 

(i) Notícia socioambiental sobre povos indígenas isolados, a partir de pauta definida com o 
Programa e uma Notícia bimestral a partir do Boletim Sirad-I, apoio na produção de pílulas 
além da produção dos matérias de apoio das redes sociais. Período de entrega: Todo final 
do mês. 
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(ii) Produção do Fique Sabendo, acompanhamento da pauta e elaboração dos materiais de 
apoio para veiculação nas redes e outros possíveis canais de comunicação. Período de 
entrega: Quinzenal.  

(iii)  Apoio da construção da série especial do Fique Sabendo: Eleições socioambientais/2022. 
Que incluirá o apoio na produção de 5 episódios especiais sobre temas ainda em definição, 
mas que visão pautar temas importantes sob a ótica socioambiental no contexto eleitoral de 
2022. Entrega: junho a Outubro de 2022. 

(iv) Produção de apoio para as redes sociais, referentes às produções do Monitoramento. . 

 

6. Duração da prestação de serviço: Abril de 2022 a Abril de 2023 

 

7. Local de trabalho: A atuação do profissional será remota, mas com algumas reuniões 
presenciais, quando for preciso, na sede do ISA São Paulo, com reuniões de 
acompanhamento das atividades realizadas. Caso sejam necessárias atividades presenciais, 
os protocolos do ISA de combate a Covid-19 serão adotados.  

 

8. Para aplicar, enviar: 

1) Carta de intenções com manifestação dos motivos de interesse na prestação do serviço; 

2) Currículo atualizado; 

 

A Consultoria será de R$ 3.000,00 mês, totalizando: 36 mil reais anual  

 

A documentação solicitada deverá ser enviada até o dia 22/02/2021 para o e-mail: 

 taina@socioambiental.org e antonio@socioambiental.org com o assunto: Consultoria 
Jornalista Monitoramento 


