MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO- UFOP
Pró-Reitoria de Extensão – PROEX
EDITAL PROEX 01/2019 - SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto (PROEX/UFOP) torna
público que se encontram abertas inscrições para a seleção de alunos do curso de Jornalismo
interessados em fazer o estágio obrigatório do curso, não remunerado, atuando na área de
Comunicação da PROEX.
VAGAS
1. Serão ofertadas 2 (duas) vagas de 20 (vinte) horas semanais, para discentes da UFOP
selecionados nos termos deste edital.
2. Os alunos selecionados vão atuar em Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, conforme
programação a ser elaborada junto à PROEX.
3. A duração do estágio é de um semestre letivo (340 horas).
REQUISITOS
Para participar da seleção, o aluno deve:
1. Ser aluno regularmente matriculado no curso de Jornalismo da UFOP, encontrando-se pelo
menos no 5º período.
2. Ter disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais.
3. Saber utilizar adequadamente a Língua Portuguesa para a produção de textos.
4. Ter conhecimento técnico de áreas específicas da Comunicação listadas abaixo.
5. Ter boa comunicação e facilidade de relacionamento em equipe.
Para ser contratado, o aluno deverá apresentar comprovante de matrícula na disciplina do
estágio obrigatório.
ATIVIDADES E DISCIPLINAS
Atividades
Apuração; produção e edição de conteúdos institucionais; adaptação dos conteúdos para
mídias da PROEX; produção, gravação e edição de vídeos; criação, diagramação e execução de
campanhas institucionais; levantamento de dados em arquivos eletrônicos e físicos; elaboração
de tabelas, infográficos e outras artes; registro audiovisual de depoimentos; atividades
correlatas da área de Comunicação.
Disciplinas obrigatoriamente já cursadas
Apuração, Redação e Entrevista; Redação em Jornalismo; e Fotojornalismo.
SELEÇÃO
O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas:
1. Análise de currículo.
2. Entrevista.
3. Teste prático de conhecimento da Língua Portuguesa.
ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
 26 de fevereiro a 11 de março: período de inscrição.
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12 e 13 de março: análise das informações enviadas (eliminatório).
14 de março: publicação do resultado da 1ª etapa (site da PROEX e comunicado aos
selecionados por email).
15 a 19 de março: 2ª fase do processo seletivo, com entrevista e produção de texto,
realizada em local e horário a ser comunicado via e-mail (eliminatório).
21 de março, quinta feira: publicação do resultado final da seleção.
25 de março, segunda feira: início das atividades na PROEX.

INSCRIÇÕES
A inscrição será feita mediante o envio de currículo (com e-mail e telefone) e comprovação da
matrícula na disciplina de estágio obrigatório, para o e-mail falaproex@ufop.edu.br, com o
assunto “Estágio PROEX”, até as 23h59 do dia 11 de março, segunda feira.
DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O processo será coordenado por Comissão de Seleção criada pela PROEX/UFOP.
2. A Comissão de Seleção se reserva o direito de não preencher as duas vagas ao final do
processo seletivo.
3. Os comunicados com os inscritos e selecionados serão feitos por meio de contato
telefônico ou por e-mail, conforme dados fornecidos na inscrição, sendo de inteira
responsabilidade do interessado o fornecimento de dados corretos.
4. Os estagiários serão orientados e avaliados por profissional formado em jornalismo
lotado na PROEX, durante o desenvolvimento de suas atividades.
Ouro Preto, 4 de fevereiro de 2019

Prof. Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves Knupp - Pró-reitor de Extensão
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