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Termo de Referência para vaga: 
 Estagiário (Comunicação / Marketing) 

 
  

Quem somos, o que oferecemos e o que buscamos 
 
A Biofílica Investimentos Ambientais S.A, fundada em 2008 e com sede em São Paulo, é uma 
empresa brasileira focada na conservação de florestas nativas a partir da comercialização de 
serviços ambientais. Contribuímos para a criação e o desenvolvimento de um mercado 
sólido e confiável de créditos de carbono florestais e nos tornamos referência nacional no 
mercado de compensação de reserva legal, com soluções em todas as modalidades, 
estados e biomas. 
 
Oferecemos um ambiente flexível e relações de trabalho colaborativas, e oportunidade de 
trabalhar em uma empresa de impacto socioambiental que participa e fomenta o 
desenvolvimento da economia de baixo carbono no Brasil. 
 
Buscamos profissionais proativos, com disposição de aprendizado contínuo nos temas de 
mercados de carbono, conservação e restauração florestal, mudanças climáticas e 
sustentabilidade. Além disso, faz parte da nossa cultura formar profissionais motivados com 
oportunidades de crescimento profissional e carreira dentro da empresa.  
 
• Visite nosso site: www.biofilica.com.br / Redes sociais: IN / IG / YT / FB / TW 
 
 
Estagiário – Comunicação e Marketing Digital 
 
A Biofílica contrata estagiário de Comunicação / Marketing Digital para desenvolver 
atividades relacionadas a web / social / off-line / mídia / comunicação interna   
 

Escopo de trabalho 

1. Social / Conteúdo. 
a. Auxiliar na curadoria das pautas para criação de conteúdo web / social 
 

2. Suporte às atividades de marketing digital: 
a. Report, organização e gestão de leads 
b. Elaboração de apresentações, relatórios de atividades 

 
3. Atualização / publicação de conteúdo web via CMS e nas redes sociais 
 
4. Auxiliar na edição e tratamento de imagens para posts (diferencial)  

 
5. Atualização de conteúdo institucional (Apresentações / Folders / Newsletters) 
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 Habilidades necessárias e perfil 

o Cursando a partir do 3º semestre dos cursos Publicidade e Propaganda / Design / 

Marketing Digital  / Jornalismo ou áreas relacionadas 

o Interesse pelos temas de sustentabilidade, conservação e restauração florestal e 

mudanças climáticas. 

o Personalidade proativa, capacidade de resolução de problemas, organização e foco 

em resultados  

o Proficiência em Inglês 

o Conhecimento intermediário em PowerPoint, Excel e Word 

o Conhecimento intermediário no pacote Adobe ( PS / AI ) 

o Conhecimento e Interesse por mídia e redes sociais 

o Disposição para aprendizado contínuo 

 

Diferenciais 

o Conhecimento em Wordpress 

o Conhecimento em linguagens de programação front-end ( HTML / CSS ) 

o Conhecimento em outros softwares do pacote Adobe ( AE / ID ) 

o Inglês fluente com experiência no exterior. 

 

Remuneração e modelo de trabalho 

o Modelo de contratação: Contrato de Estágio (Dedicação: 30 horas semanais) 

o Bolsa-auxílio compatível com o cargo; 

o Pacote de benefícios; 
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Processo seletivo 

O processo seletivo é composto de quatro etapas: 

1) Análise de currículo e carta de interesse – envio até 13 de junho, 2021.

2) Desafio Analítico – de 17 a 24 de junho, 2021.

3) Entrevista (remota) com o Coordenador de Comunicação – semana do dia 28 de junho.

4) Entrevista final (remota) com o Gerente Comercial e/ou Coordenador de Comunicação

Previsão de início das atividades: segunda quinzena de julho, 2021. 

Interessados que se encaixem nas descrições deste Termo de Referência 

devem encaminhar os documentos listados abaixo para ricardo@biofilica.com.br até 

13 de junho com o assunto de e-mail “Estagiário de Comunicação - 2021” 

o Currículo – favor informar previsão de data (mês e ano) de conclusão da graduação

o Carta de Interesse: esta carta tem como objetivo permitir que o gestor possa conhecer

melhor o candidato, suas habilidades e potenciais. Portanto, aborde e descreva suas

características pessoais, profissionais e motivações que demonstrem sua capacidade

de exercer o presente escopo de trabalho – máximo de 1 (uma) página.

Contato 

Em caso de dúvidas e mais informações escrever para ricardo@biofilica.com.br 


