
Jornalismo investigativo em âmbito local na Amazônia Legal

1. APRESENTAÇÃO

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)  e a Transparência Internacional
- Brasil  concederão a 10 jornalistas da Amazônia Legal a oportunidade de participar de
forma gratuita da versão presencial do 17º Congresso Internacional de Jornalismo
Investigativo. Promovido Abraji, o maior encontro de jornalismo do país ocorrerá de 3 a
7.ago.2022, em formato misto.

Os dois primeiros dias do evento (3.ago.2022 e 4.ago.2022) serão on-line e gratuitos. Os
três últimos (5.ago.2022 a 7.ago.2022) serão presenciais, na Faap (Fundação Armando
Álvares Penteado), em Higienópolis, São Paulo, e as inscrições serão pagas.

Por meio desta parceria, as organizações vão levar para a versão presencial do evento, em
São Paulo, 10 jornalistas investigativos que tenham atuação local em um ou mais estados
da Amazônia Legal. Podem se candidatar neste edital profissionais que trabalham e
residem no Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e
Maranhão.

Os/as jornalistas selecionados/as terão acesso gratuito a palestras, rodas de conversa,
cursos e oficinas da versão presencial do Congresso, além de passagens e hospedagem
custeadas pelas duas organizações.

2. DOS BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES

Os profissionais escolhidos receberão passagens aéreas de ida e volta e hospedagem na
Residência Abraji ou hotel a ser definido, além de acesso gratuito aos  três dias presenciais
do 17º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo - 5, 6 e 7.ago.2022.

Esse conceito de hospedagem, que também se conecta com as atividades propostas para o
grupo, permitirá reunir os dez jornalistas em apartamentos compartilhados, onde poderão
trocar experiências.

O período de hospedagem começa na quinta-feira, dia 4.ago.2022, e vai até a
segunda-feira, dia 8.ago.2022. Estes valores serão custeados pela Abraji.

Os selecionados também terão a liberdade de escolher outras opções de hospedagem,
mas, nesses casos, a Abraji e a Transparência Internacional - Brasil não arcarão com os
custos.

https://www.abraji.org.br/noticias/abraji-divulga-datas-e-formato-do-17o-congresso
https://www.abraji.org.br/noticias/abraji-divulga-datas-e-formato-do-17o-congresso


As datas das passagens aéreas de ida e volta também serão definidas pelos participantes.
Os intervalos de datas das passagens aéreas devem ser a partir de 4 de agosto.

Todos os dez selecionados terão até 20.jun.2022 para definir suas datas de viagem. A
Transparência Internacional - Brasil se encarregará de emitir as passagens e reservar as
hospedagens em consulta com cada um dos selecionados. Abraji e a Transparência
Internacional - Brasil não se responsabilizarão por demais gastos de qualquer natureza.

3. QUEM PODE CONCORRER AO EDITAL

● Serão aceitas inscrições de jornalistas que tenham pelo menos uma reportagem
sobre questões relacionadas à transparência e integridade que, por exemplo,
envolva temas como obras de infraestrutura, meio ambiente, improbidade
administrativa, segurança pública, dados abertos, lavagem de dinheiro e corrupção.

● O formato de publicação é amplo: internet, jornal, TV, documentário, entre outros.
● É valorizada a diversidade de gênero, etnia, raça e região na seleção.
● Podem participar jornalistas experientes ou em início de carreira.
● Podem participar jornalistas residentes nos estados da Amazônia legal (Acre,

Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão)
● Não serão aceitos jornalistas ligados a partidos políticos, a órgãos públicos do

Executivo, Legislativo e Judiciário ou a entidades que promovam lobby empresarial.
● Em casos de eventuais desistências ou selecionados que não obedeçam às regras

descritas, outros candidatos serão convocados.

4. O PROCESSO SELETIVO

As inscrições podem ser feitas neste formulário on-line. O prazo se inicia em 25.mai.2022 e
vai até 8.jun.2022.

Todas as propostas recebidas dentro do prazo serão examinadas por uma comissão
composta por representantes da Abraji e da Transparência Internacional - Brasil.

Os nomes dos selecionados deverão ser divulgados em 13.jun.2022.

Os selecionados terão que indicar as datas e horários das viagens de ida e volta até
20.jun.2022.

Dúvidas deverão ser enviadas para o email reinaldo@abraji.org.br com o assunto “Edital
Abraji/TI”.

https://forms.gle/sfcEbxsNbhsbHS2y8

