
 

 

VOLUNTÁRIOS PARA COMUNICAÇÃO 

A “Rede CoVida – Ciência, Informação e Solidariedade”, um projeto de colaboração científica e 

multidisciplinar do Cidacs/Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia (Ufba), está convocando 

voluntários para atuar em esquema de home office na Comunicação da Rede, nas áreas de texto 

jornalístico, mídias sociais, produção e edição audiovisual.  

Os voluntários precisam ser formados ou estar cursando a partir do 3º semestre dos cursos de 

Comunicação Social, BI de Humanidades ou Artes e ter disponibilidade de 10 horas semanais para 

dedicação ao projeto. Os estudantes terão apoio de profissionais pós-graduados para auxiliar nas 

atividades e receberão declaração de atividade de extensão pelo tempo dedicado ao projeto. 

Os voluntários irão se unir a uma equipe de profissionais qualificados em uma iniciativa que visa 

monitorar e compreender a pandemia de Covid-19 no Brasil, disseminando informações 

confiáveis para a sociedade. 

 

REQUISITOS 

• Ser estudante a partir do 3º semestre ou formado na área de comunicação, BI de 

humanidades e BI de Artes 

• Ter interesse em uma das seguintes áreas: texto jornalístico, editoração gráfica, mídias 

sociais, produção ou edição de audiovisual 

• Ter conhecimento em ferramentas de edição audiovisual, para os que optarem por esta 

área, ou design gráfico, para quem optar por editoração e mídias sociais 

• Ter disponibilidade para atuar 10 horas semanais no projeto 

• Ter interesse em divulgação científica e habilidade de atuação em trabalho colaborativo 

• Possuir condições necessárias para as atividades de teletrabalho (computador e acesso à 

internet) 

 

 

VAGAS 

São disponibilizadas 14 vagas para estudantes ou profissionais de comunicação  

 

SELEÇÃO 

Os interessados devem submeter suas candidaturas para o e-mail redecovida.19@gmail.com até 

o dia 23 de setembro com os seguintes itens: currículo; área pretendida (texto jornalístico; 

mídias sociais; produção audiovisual; editoração gráfica; edição audiovisual) e texto de até uma 

lauda respondendo ou explicando COMO VOCÊ FARIA A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO 

MATERIAL ABAIXO de acordo com a área de expertise escolhida (texto, mídias sociais ou 

audiovisual).  



 

 

Documento “Aspectos clínicos e terapêuticos da infecção da COVID-19” 

Objetivo: o documento apresenta o período de incubação e de transmissibilidade do vírus, a 

sintomatologia da doença, os tratamentos disponibilizados na assistência domiciliar e hospitalar, 

além dos principais estudos experimentais que vêm sendo conduzidos para tratamento da Covid-

19. Também disponibiliza protocolos para atendimento especializado durante a pandemia.  

Link para documento completo: https://covid19br.org/relatorios/aspectos-clinicos-e-

terapeuticos-da-infeccao-da-covid-19/ 

 

CRONOGRAMA 

Etapa Data 

Submissão de candidaturas 14 a 23/09 

Convocação dos selecionados 28 a 30/09 

Encontro de boas-vindas 01/10 

Treinamento 02/10 

 

 

 

 


