
TERMO DE REFERÊNCIA IIS-004/2021
VAGA DE JORNALISTA CIENTÍFICO

1. Sobre o Instituto Internacional para Sustentabilidade:

O Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS) é uma associação civil sem fins1

lucrativos independente fundada em 2009. Atua como um think tank na produção de
conhecimento sobre a relação entre o homem e demais elementos da natureza.
O principal objetivo é promover o uso sustentável da terra, em particular a
conservação da biodiversidade, provisão de serviços ecossistêmicos, manejo
sustentável do solo, mitigação e adaptação às mudanças climáticas e desenvolvimento
socioeconômico dos atores envolvidos nestes processos, buscando assim soluções aos
desafios associados ao desenvolvimento sustentável.
O IIS tem como missão gerar e disseminar conhecimento através de pesquisas de base
e aplicadas que contribuam para a transição para a sustentabilidade. Assim, desenvolve
pesquisa, capacitação e ferramentas voltadas à implementação de políticas públicas, e
seu escopo envolve projetos e ações voltadas à comunicação, divulgação científica e
educação, buscando engajar novos atores nas suas pesquisas e tornar suas produções
mais acessíveis para público amplo.

2. Sobre a vaga:

O IIS está contratando um(a) profissional especializado(a) em comunicação, que
conduzirá atividades de jornalismo científico e divulgação científica relacionadas às
pesquisas e projetos do instituto, em particular aqueles ligados à conservação da
biodiversidade.

3. Período de contratação:

12 meses, com contratação em 01 de novembro de 2021 e possibilidade de extensão.

4. Pré-requisitos obrigatórios:

▪ Graduação completa;
▪ Experiência profissional, mínima de 2 (dois) anos, em jornalismo científico e/ou
divulgação científica;

1 Para maiores informações sobre a instituição, colaboradores, parceiros, portfólio de projetos e
publicações, acesse o site https://www.iis-rio.org/.
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▪ Experiência na redação de textos (inglês e português) para diferentes canais de
comunicação, tais como website, redes sociais e boletim eletrônico;
▪ Domínio de Pacote Office (Word, Excel e Power Point);
▪ Inglês fluente – oral, escrita e compreensão auditiva;
▪ Disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais;
▪ Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.

5. Requisitos desejados:

▪ Graduação em comunicação social, preferencialmente com habilitação em jornalismo
ou relações públicas;
▪ Pós-graduação em jornalismo científico, divulgação científica ou áreas afins;
▪ Pós-graduação na área ambiental;
▪ Experiência em assessoria de imprensa;
▪ Experiência em outras áreas de comunicação social;
▪ Experiência em auxiliar na organização e coordenação de eventos;
▪ Experiência em apoiar pesquisas e projetos em conservação da biodiversidade,
restauração de ecossistemas, agronegócio e sustentabilidade.

6. Perfil desejado:

▪ Comprometido(a);
▪ Facilidade para falar em público;
▪ Facilidade para trabalhar em equipe;
▪ Proativo(a), ágil e dinâmico(a) no desenvolvimento de atividades;
▪ Interesse em temas como conservação da biodiversidade e sustentabilidade.
▪ Disponibilidade de residir na cidade do Rio de Janeiro (durante a pandemia de
Covid-19, todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente).

7. Descrição das atividades:

Com abrangência regional, nacional e global, as pesquisas e projetos do IIS mobilizam
dezenas de pesquisadores em diversas áreas de atuação e estudos interdisciplinares.
Além disso, o IIS tem participado e oferecido subsídios a convenções internacionais,
governos nacionais e atores locais, envolvendo diferentes perfis de tomadores de
decisão e formuladores de políticas públicas e privadas. Tendo como objetivo
consolidar sua posição como um centro de referência internacional na ciência da
sustentabilidade, busca-se engajar novos atores e tornar as produções mais acessíveis
para um público amplo. Para alcançar tais objetivos, há uma série de desafios no
âmbito da comunicação científica, bem como seu impacto na sociedade.
Assim, o IIS está contratando um(a) profissional especializado(a) em comunicação, que
conduzirá atividades de jornalismo científico e divulgação científica, paralelamente ao
desenvolvimento de conhecimento pelos pesquisadores do instituto. Em particular,
o(a) candidato(a) selecionado(a) apoiará especialmente o projeto TRADE Hub - Trade,2

2 https://tradehub.earth/
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Development and the Environment (TRADE) Hub, financiado pelo Global Challenges
Research Fund - que tem como objetivo fornecer dados, análises, ideias e parcerias
que aceleram a transição para um sistema comercial global sustentável, garantindo a
produção agrícola aliada à redução de seus impactos na biodiversidade e na população.
Esta vaga visa um(a) profissional para apoiar e desenvolver atividades relacionadas a:
● redação de textos jornalísticos adaptados para diversos canais, tais como

website, redes sociais, boletim eletrônico e sumários "one-pagers" (em inglês e
português);

● alimentação e monitoramento dos canais de comunicação, tais como inserção de
novos conteúdos no website, novos posts e monitoramento dos comentários nas
redes sociais;

● identificação de stakeholders e parceiros potenciais em veículos de comunicação
de qualquer natureza (jornais, revistas, rádio, televisão, mídia eletrônica, etc.);

● relacionamento com grande imprensa, imprensa especializada e áreas de
comunicação de instituições de ensino e pesquisa, tal como "follow up" ativo
para colocação de pauta, redação de sugestões de pauta e press releases,
atualização do clipping do instituto;

● condução de mídia training com a equipe, acompanhamento de entrevistas,
eventos e reuniões (online e presencial);

● participação na concepção, execução e monitoramento de estratégias de
disseminação e divulgação científica;

● realização de atividades organizacionais e administrativas adequadas, incluindo a
participação e a organização de reuniões, seminários e outros eventos nacionais
e internacionais.

8. Etapas de seleção:

▪ Etapa I: Análise do formulário de inscrição;
▪ Etapa II: Entrevista e teste de redação (português/inglês) com candidatos(as)
selecionados(as).

9. Etapas para Candidatura:

Os(as) candidatos(as) deverão preencher o formulário de inscrição em:
https://forms.gle/FU76c6Ge7PgpaBAX7 até às 23h59 do dia 12/10/2021.
Dúvidas referentes a este processo seletivo deverão ser enviadas exclusivamente para
o e-mail: contato@iis-rio.org, com o assunto “Dúvidas Vaga Jornalista Científico IIS”.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021.
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