VAGA DE ESTÁGIO EM GESTÃO AMBIENTAL
Organização: Instituto Saúde e Sustentabilidade.
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1826, cj. 806 - Jardim Paulistano.
Carga horária: 20 ou 30h semanais.
Benefícios: bolsa auxílio estagiário + vale transporte + vale refeição.
Pré-requisitos:
- Estar cursando a partir do 3º ano;
- Experiência com pacote Office (Word, Excel etc.).
* Experiência em pesquisa (e.g. iniciação científica) desejável.

Descrição:

O Instituto Saúde e Sustentabilidade é uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIP cuja missão é a promoção da saúde por meio de projetos de ação
social direta e da disseminação da informação, de modo a melhorar a qualidade de vida do
cidadão e o desenvolvimento sustentável da sociedade. Pioneiro e inovador, o Instituto
também defende os direitos dos cidadãos em saúde, tendo como desafio a transformação da
ciência em ação, promovendo o diálogo e parcerias entre os diversos atores da sociedade
para discussão de políticas públicas e colaborar para que as empresas possam investir em
projetos na área da saúde e meio ambiente. Mais informações podem ser obtidas no website
www.saudeesustentabilidade.org.br.

Atividades a serem desenvolvidas:

As atividades do estagiário serão focadas em um dos projetos do Instituto:
“Observatório de Sustentabilidade Urbana para a Megalópole de São Paulo - Foco em Saúde”.
A Urbanização, Mudanças Climáticas e Poluição são os grandes desafios de saúde do Século
XXI. O projeto, que teve início em 2009, tem como objetivo colocar a saúde humana no
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centro das discussões sobre meio ambiente urbano de forma a propor uma nova perspectiva
no trato dos problemas da cidade e embasar políticas públicas nesta área. Diversas iniciativas
foram realizadas para o projeto, com destaque à publicação do livro “Meio Ambiente e
Saúde: o Desafio das Metrópoles” e do estudo “Avaliação do Impacto da Poluição Atmosférica
no Estado de São Paulo sob a visão da Saúde”, tendo grande repercussão na mídia.
Atualmente outras atividades do projeto na área de Poluição Atmosférica contarão
com a atuação do estagiário:
- Pesquisa bibliográfica, redação, elaboração do plano de trabalho e sua metodologia sobre
padrões de poluição adotados para a cidade de São Paulo;
- Participação na parte prática do plano, levantamento de dados oficiais públicos junto aos
órgãos competentes, planificação, cálculo, produção e análise de resultados dos dados;
- Elaboração de relatórios de resultados;
- Elaboração do orçamento do projeto;
- Atuação e representação nas relações institucionais envolvidas no trabalho, terceiro setor,
universidade, governo e empresas;
- Elaboração de artigos e releases para comunicação e publicação em redes sociais, website e
mídia correlatos ao trabalho ou ao tema;
- Apoio e acompanhamento de materiais de comunicação, tais como apresentações em
Power Point, folder, painéis, jogos interativos relacionados ao tema para eventos ou
workshops.
Com isso, o estagiário auxiliará na consecução dos objetivos e missão da instituição, na
produção de conhecimento e informação e sua divulgação, de modo que possam vir a servir
como embasamento de políticas públicas e instrumentos para tomadas de decisão, além de
promover a melhoria da qualidade de vida do cidadão na cidade e desenvolvimento
sustentável da sociedade.
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