
 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO                                                  
 
 
A Coordenação do Curso de Comunicação Social – Jornalismo, juntamente com os 

professores responsáveis pela IN – Agência Integrada de Comunicação, no uso das suas 

atribuições, faz saber que realizará PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

ESTAGIÁRIO.  

 

1. DAS VAGAS OFERECIDAS 

O Processo Seletivo tem como objetivo o preenchimento de 01 (uma) vaga para 

estagiário bolsista da IN – Agência Integrada de Comunicação. A vaga refere-se à 

contratação imediata para turno vespertino (13h30min às 17h30min), de segunda a sexta-

feira. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 O processo será realizado sob a responsabilidade da IN – Agência Integrada de 

Comunicação, obedecendo às normas deste processo seletivo. 

 

2.2 As atividades inerentes às vagas oferecidas serão desenvolvidas dentro das 

dependências da UNIVALI, no CECIESA – Comunicação, Turismo e Lazer, Bloco C3, sala 

108 – Campus I/Itajaí. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas na Coordenação dos Cursos de Comunicação Social, 

bloco C3, sala 306, no horário das 8h30min às 11h30min e 14h às 22h, entre os dias 17 e 

24 de Julho, com Andrea Busarello ou Earle Martins.  

 

3.2 A ficha de inscrição deverá ser preenchida sem emendas ou rasuras, no local da 

inscrição, pelo próprio candidato. 

 



3.3 São condições gerais de inscrição: 

a) ser aluno matriculado no curso de Comunicação Social – Jornalismo; 

b) não ser aluno formando; 

c) ter conhecimento de Corel Draw, In Design e Pacote Office 2010; 

e) ter facilidade para a produção textual; 

f) ter habilidade para o trabalho em equipe, responsabilidade, pró-atividade, bom 

relacionamento interpessoal, boa escrita e boa oralidade. 

 

3.4 Para efetuar sua inscrição o aluno deverá entregar os seguintes documentos: 

a) ficha de inscrição devidamente preenchida; 

b) xerox da carteira de identidade;  

c) histórico escolar; 

d) comprovante de matrícula; 

e) comprovante de outros cursos/estágios. 

 

4. DA AVALIAÇÃO 

Os seguintes critérios serão considerados em igual peso: 

a) Prova escrita e prática sobre o conhecimento exigido acima; 

b) Entrevista.  

 

4.1 Em caso de empate na média final, o critério de desempate será a maior nota na 

entrevista. 

 

5. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

5.1 Será aplicada uma prova escrita, prática e entrevista individual, no dia 30/07/2012, 

segunda-feira, às 14h, nas dependências do CECIESA – Comunicação, Turismo e 

Lazer, Campus I/Itajaí, no bloco C3, sala 107. 

 

5.2 As entrevistas serão realizadas individualmente após a prova escrita e prática. 

 

  

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

6.1 A documentação exigida para a inscrição e o atendimento aos pré-requisitos 

constantes neste edital têm caráter eliminatório. 



 

6.2 Consideram-se habilitados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 

(sete vírgula zero). 

 

6.3 Desde que atendidos todos os itens deste edital, será selecionado, para contratação 

imediata, o candidato que atingir a maior média final dos três itens de avaliação.  

 

Itajaí, 17  de Julho de 2012. 

 

 

 

 

Prof. Carlos Roberto Praxedes dos Santos                            Profª  Vera Lucia Sommer 

Coordenador do Curso de Jornalismo                                    Profª. Responsável pela IN                                                       

 

 

 

  

 

 


