
 

 

 

 

A Comissão Organizadora da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (6ª 

CNSI) está selecionando COMUNICADORES INDÍGENAS, 

para participarem DA COBERTURA JORNALÍSTICA COLABORATIVA da 6ª 

CNSI, a ser realizada no período de 27 a 31 de maio de 2019, em Brasília/DF. 

Serão selecionados comunicadores que já atuam na produção textos para 

diferentes mídias (rádio, vídeo, sites, blogs etc), fotos e vídeos. Poderão ser 

inscritas propostas de comunicadores individuais ou grupos de produção, 

cujos integrantes atuem em atividades complementares para a conclusão 

do produto final, tais como: 

- cinegrafista, repórter e editor de imagens; 

- repórter de rádio e editor de áudio; 

- repórter, fotógrafo e editor/conteudista de site. 

 



As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 15 de março de 2019, 

impreterivelmente, pelo e-mail sextacnsi@saude.gov.br, com o envio de 

material que comprove a atuação como comunicador indígena (portfolio 

fotos e/ou vídeos, endereços de links, textos etc). Com exceção de 

computadores para redação de textos, os comunicadores interessados 

deverão dispor do próprio material para o desenvolvimento de suas 

atividades, tais como câmeras de fotos e vídeos e programas para edição 

de áudio, fotos e vídeos. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Não haverá qualquer forma de remuneração para os comunicadores 

selecionados, sendo apenas arcadas as despesas de hospedagem, 

transporte e alimentação dos selecionados, QUE NÃO PODERÃO 

ESTAR INSCRITOS COMO DELEGADOS NA 6ª CNSI; 

 

 Os comunicadores serão avaliados por meio dos trabalhos 

apresentados no ato da inscrição, avaliação essa a ser realizada pela 

Comissão de Comunicação da 6ª CNSI, com suporte técnico de 

professores e pesquisadores vinculados à Faculdade de Comunicação 

da Universidade de Brasília; 

 Serão aceitas inscrições INDIVIDUAIS ou COLETIVAS; 

 

 As inscrições coletivas deverão contar com no máximo três (03) 

participantes; 

 

 Serão selecionadas até 20 candidaturas, individuais ou coletivas; 

 

 Os candidatos selecionados vão atuar na cobertura da conferência, 

disponibilizando o material em canais próprios e também nos canais 

da 6ª CNSI;  

 

mailto:sextacnsi@saude.gov.br


 Ao aceitarem participar da cobertura colaborativa, os comunicadores 

indígenas cedem à SESAI/MS direito de uso de textos, fotos e vídeos 

produzidos no período. 

 

                

Brasília/DF, de fevereiro de 2019 

 

William César Lopes Domingues 

Secretário-Geral da 6ª CNSI 

----------------------------------- 

 

Modelo de Inscrição 

(Inserir no corpo do e-mail) 

 

Nome do(s) proponente(s) : 

__________________________________________________ 

 

Atividade de Comunicação proposta: 

Obs.: marcar mais de uma, caso seja inscrição coletiva ou esteja disponível para mais 

de uma atividade 

 

 Produção de texto para sites/blogs/redes sociais (  ) 

 Produção de texto para radio (  ) 

 Produção de texto para video (  ) 

 Fotografia (  ) 

 Vídeo/cinegrafista (  )  

 Vídeo/edição de imagens (  ) 

 Rádio/edição de áudio (  ) 

 Edição de textos/conteudista de páginas eletrônicas (  ) 

 Outros (  ) _____________________________________________ 



TERMOS 

 

1. A 6ª CNSI se responsabilizará pelo custeio de passagem, estadia e alimentação por um 
período de até sete (07) dias. 

2. Os critérios para a seleção serão da Comissão de Comunicação da 6ª CNSI; 
3. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 15 de março de 2019;  

 

 

Componentes: 

Todos os candidatos de inscrições coletivas devem ser indicados, individualmente, da 

seguinte forma: 

 

1) Nome do representante:  

Telefone:                                              E-mail: 

CPF:                                                       RG: 

DSEI:                                                      Etnia: 

 

2) Nome:  

Telefone:                                              E-mail: 

CPF:                                                       RG: 

DSEI:                                                      Etnia: 

 

3) Nome:  

Telefone:                                              E-mail: 

CPF:                                                       RG: 

DSEI:                                                      Etnia: 

 

 


