PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO DE
COMUNICAÇÃO

GRADUAÇÃO: JORNALISMO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA RÁDIO, TV E
INTERNET
A TREINAR MAIS faz público o processo de seleção para estágio para graduandos
de Jornalismo e Rádio, TV e Internet – os quais devem ter concluído o terceiro período
de graduação - designado ao setor de Comunicação, para o preenchimento de 1 vaga
nas unidades: Av. Barão do Rio Branco, 2872, sala 912 e Centro Regional de Inovação e
Transferência de Tecnologia/CRITT – UFJF, Box 10, Rua José Lourenço Kelmer, s/n –
Campus Universitário, Bairro São Pedro.

DURAÇÃO DO CONTRATO/ REMUNERAÇÃO
A contratação do estagiário para TREINAT MAIS prevê permanência no cargo de,
no mínimo, 1 (um) ano. A carga horária estabelecida é de 20 (vinte) horas semanais
contempladas no turno da tarde, de 14 às 18 horas. A remuneração mensal do estágio
é de R$400,00 (quatrocentos reais) mais vale transporte. O pagamento é efetuado até o
quinto dia útil do mês seguinte.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO


Produção de conteúdo para Blogs



Produção de Conteúdo para Redes sociais



Produção de Conteúdo para eBooks



Roteiros de videoaulas e vídeos institucionais



Monitoramento de Redes Sociais.

INSCRIÇÃO
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:
1 – Ser aluno dos cursos de graduação de “Jornalismo” “Publicidade e Propaganda” e
“Rádio, TV & Internet”.
2 – Estar cursando, no mínimo, o quarto período das graduações de “Jornalismo” e
Publicidade e Propaganda” e, no mínimo, o terceiro período de “Rádio, TV e Internet”
3 – Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais, no turno da tarde;
4 – Comprovação de compatibilidade, regularidade e desempenho acadêmico,
mediante apresentação do Histórico Escolar;
5 –Ter boa comunicação e facilidade para desenvolver trabalhos em equipe;
6 – Boa redação de textos dentro dos padrões jornalísticos, sendo capaz de produzir
conteúdo para sites, blogs e mídias sociais;
7 – Dominar as ferramentas do Pacote Office;
8 – Desejável conhecimento em softwares de editoração gráfica, manipulação de
imagem como Adobe Photoshop, InDesign e similares, para desenvolvimento de peças
para as mídias e outros conteúdos gráficos

Para se inscrever, o candidato interessado deverá, entre os dias 10 de setembro
e 14 de outubro de 2018, enviar para o e-mail “gp.critt@gmail.com” seu currículo,
histórico escolar da graduação e portfólio, colocando “Seleção – TREINAR MAIS”
como assunto do e-mail.

PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção constará de:
• Análise de Currículo;
• Prova;
• Entrevista.
Critério(s) de desempate: Entrevista.

PROVA
LOCAL: CRITT/UFJF
DATA e HORÁRIO: serão marcados com os candidatos aprovados a triagem.

ENTREVISTA:
LOCAL: CRITT UFJF.
DATA e HORÁRIO: A serem comunicados por e-mail aos candidatos aprovados na prova.

RESULTADO:
Início de novembro de 2018

Juiz de Fora, 10 de Setembro de 2018.

