O ICE está contratando!
Estágio | Programa Academia ICE
Sobre o ICE:
O ICE – Instituto de Cidadania Empresarial, é uma organização da sociedade civil que busca fomentar
a inovação social no Brasil. Desde 2012, atua para fortalecer o ecossistema de investimentos e
negócios de impacto do país.
Para saber mais: https://ice.org.br/quem-somos/
Sobre o Programa Academia:
O Programa Academia tem como objetivo introduzir os temas de investimentos e negócios de
impacto nas instituições de ensino superior no Brasil, visando a formação de talentos para o campo,
por meio da coordenação de uma rede de acadêmicos que já atuam nessas temáticas.
Veja mais informações em http://ice.org.br/programa-academia/ e no Portal Academia ICE
www.academiaice.org.br
Sobre a vaga de Estágio
Objetivo Geral
1. Apoio na execução das iniciativas do Programa Academia ICE e Universidades +Engajadas.
2. Apoio nas rotinas de Governança do ICE.
Atribuições
● Apoio na sistematização de conhecimento, produção e revisão de documentos como textos e
apresentações.
● Gestão do Portal do Programa Academia e Grupo de WhatsApp: atualização semanal e
desenvolvimento de textos e pesquisa de conteúdo relevante para postagem.
● Logística e apoio na facilitação de oficinas e reuniões: organizar materiais e infraestrutura,
gerenciar presenças (realizar os convites e monitorar as confirmações); e facilitar reuniões no
Zoom.
● Registro e elaboração de memórias de webinars e workshops online.
● Apoio geral: digitação de materiais, inserir e gerenciar contatos/mailing no CRM do ICE,
envio de agendamento e confirmação de reuniões, arquivamento de documentos.
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Competências técnicas
● Estar cursando a partir do quarto período dos Cursos de: Comunicação, Administração,
Economia, Relações Internacionais ou Relações Públicas;
● Desejável conhecimento em empreendedorismo ou negócios de impacto;
● Habilidade para utilização de ferramentas de Pacote Office e desejável: Salesforce,
Mailchimp, Wordpress e Zoom.
● Boa habilidade de comunicação oral e escrita.
● Inglês desejável.

Competências comportamentais
● Perfil empreendedor: iniciativa, dinamismo, curiosidade e habilidade de criar e propor novas
ideias;
● Conforto para trabalhar em cenários dinâmicos;
● Boa capacidade analítica, olhar crítico e consistente, visão de processo;
● Organização e atenção aos detalhes na execução;
● Capacidade de dialogar com diferentes perfis.

Contratação e Benefícios:
● Bolsa Estágio no valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais)
● Vale Transporte
● Seguro de Vida
● Apoio financeiro para aperfeiçoamento de até duas línguas;
● Dedicação de 20 horas semanais.
● Local do estágio: Jardim Europa, na cidade de São Paulo.
Caso tenha interesse em participar deste processo, responda ao formulário até dia 18 de novembro
de 2022. Link para o formulário: https://pt.surveymonkey.com/r/EstagioICE2022
O ICE busca compor uma equipe cada dia mais diversa, visando qualificar seus processos de tomada
de decisão, potencializar a inovação nas soluções que propõe e aumentar o impacto social de seus
programas. Por isso, esta vaga será preferencialmente direcionada para pessoas negras e
afrodescendentes.
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