EDITAL CEMAR Nº 11/2018
O Centro de Extensão do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e do
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da Universidade Federal de Ouro Preto
torna público, para conhecimento de todos os interessados, que se encontram abertas
as inscrições para a seleção de 1 (um) bolsista, do curso de JORNALISMO, para atuar
na Secretaria do CEMAR, na área de COMUNICAÇÃO, conforme descrição a seguir:
LOCAL DE TRABALHO: Secretaria do CEMAR (ICHS)
PERÍODO: A partir de 01 de setembro de 2018
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 (vinte) horas
VALOR DA BOLSA: R$400,00
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 21 a 28 de agosto de 2018, pelo e-mail do CEMAR
(cemar.ichs@ufop.edu.br)
PRÉ-REQUISITOS:
1. Estar regularmente matriculado na UFOP, entre o segundo e o sétimo período;
2. Ter coeficiente igual ou superior a 6,0 (seis) no último semestre;
3. Não possuir outra bolsa na UFOP (pesquisa, monitoria ou extensão);
4. O estagiário deverá possuir habilidades em escrita de texto em português formal, com
linguagem voltada tanto para material impresso, quanto para o meio digital. O aluno
também dever ter conhecimentos em artes gráficas (diagramação e tratamento de
imagens), edição de vídeo, cinegrafia e fotografia.
5. O aluno selecionado deverá seguir o Plano de Comunicação do Centro de Extensão
de Mariana que segue tais eixos, em ordem de prioridade:
 Internet – Site do CEMAR, Facebook e Instagram
 Impresso – Folheto informativo do CEMAR
 Audiovisual – Pílulas sonoras (podcasts) e produção de pequenos vídeos.
Será necessário o conhecimento e habilidade nos seguintes softwares: Adobe
Indesign; Adobe Ilustrator; Adobe Photoshop; Adobe Premiere e Adobe Audition.

O resultado dos selecionados para a entrevista será publicado no site do CEMAR
(www.cemar.ufop.br) até às 13h do dia 30 de agosto.
A entrevista com os selecionados acontecerá no dia 31 de agosto, a partir das 09
horas, na secretaria do CEMAR.

O resultado da seleção será publicado no site do CEMAR (www.cemar.ufop.br)
até o final do dia 31 de agosto de 2018.
OBS: No ato da inscrição, o candidato deverá anexar cópia do histórico
escolar, currículo e carta de motivação.

Mariana, 21 de agosto de 2018.

Thiago Caldeira da Silva
Coordenador do CEMAR/UFOP

