
 

Seleção de Estágio em Jornalismo e Publicidade 2019

 

Seleção de estagiário em Jornalismo ou Publicidade e Propaganda com 

duração de 01 (um ano), podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano, bem como 

da constituição de um cadastro reserva, conforme as condições estabelecidas 

neste Edital.  

 

I. DAS VAGAS E EXI

1.1 – Está disponível 01 (uma) vaga para estudantes dos cursos de 

Bacharelado em Jornalismo ou Publicidade e Propaganda e formação de cadastro 

reserva com validade de 01 ano. 

 

II. DOS PRÉ-REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS:

2.1 – Os candidatos devem ser alunos matriculados regularmente nos 

cursos de Bacharelado em Comunicação Social 

Propaganda.  

2.1.1 – Preferencialmente, ter boa escrita e conhecimento em Photoshop, 

InDesign, Illustrator, mídias socia

2.1.2 – Ter disponibilidade de atuação para uma jornada de estágio de 20 

(vinte) horas semanais, pelo período de 01 (um) ano, com possibilidade de 

prorrogação por igual período. 

2.2 – Atribuições:  

Apurar, redigir e revisar not

publicações da CUT Ceará. Produzir conteúdo gráfico para publicações e redes 

sociais. Captar imagens para vídeo, fotografar e contribuir com o planejamento de 

ações de comunicação da entidade. Auxiliar dia

comunicação na execução de tarefas do departamento de comunicação..

 

III – DAS INSCRIÇÕES

3.1 – As inscrições dos candidatos implicarão no conhecimento e aceitação, 

por eles, das normas e condições estabelecidas neste Edital. T

deverão certificar-se de que preenchem os requisitos exigidos para a participação 

na Seleção.  

3.2 – Deverão ser realizadas no período de 6 de junho a 14 de junho deste 

ano, através do endereço: 
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DAS VAGAS E EXIGÊNCIAS ACADÊMICAS  

Está disponível 01 (uma) vaga para estudantes dos cursos de 

Bacharelado em Jornalismo ou Publicidade e Propaganda e formação de cadastro 

reserva com validade de 01 ano.  

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS:

Os candidatos devem ser alunos matriculados regularmente nos 

cursos de Bacharelado em Comunicação Social – Jornalismo ou Publicidade e 

Preferencialmente, ter boa escrita e conhecimento em Photoshop, 

InDesign, Illustrator, mídias sociais, fotografia e filmagem.  

Ter disponibilidade de atuação para uma jornada de estágio de 20 

(vinte) horas semanais, pelo período de 01 (um) ano, com possibilidade de 

prorrogação por igual período.  

 

Apurar, redigir e revisar notícias e informações para o portal, redes sociais e 

publicações da CUT Ceará. Produzir conteúdo gráfico para publicações e redes 

sociais. Captar imagens para vídeo, fotografar e contribuir com o planejamento de 

ações de comunicação da entidade. Auxiliar diariamente o (a) assessor de 

comunicação na execução de tarefas do departamento de comunicação..
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As inscrições dos candidatos implicarão no conhecimento e aceitação, 

por eles, das normas e condições estabelecidas neste Edital. T

se de que preenchem os requisitos exigidos para a participação 

Deverão ser realizadas no período de 6 de junho a 14 de junho deste 

ano, através do endereço: cutcearacomunicacao@gmail.com  
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Preferencialmente, ter boa escrita e conhecimento em Photoshop, 

Ter disponibilidade de atuação para uma jornada de estágio de 20 

(vinte) horas semanais, pelo período de 01 (um) ano, com possibilidade de 

ícias e informações para o portal, redes sociais e 
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comunicação na execução de tarefas do departamento de comunicação.. 

As inscrições dos candidatos implicarão no conhecimento e aceitação, 

por eles, das normas e condições estabelecidas neste Edital. Tais candidatos 

se de que preenchem os requisitos exigidos para a participação 

Deverão ser realizadas no período de 6 de junho a 14 de junho deste 



 

3.3 – Para efetuá-las, o candidato deverá entregar: 

3.3.1 – Cópia do Histórico Escolar atualizado (Universidade);

3.3.2 – Currículo atualizado com informações sobre disponibilidade de 

horário;  

3.4 – Preencher a ficha de inscrição com dados pessoais que consta no 

anexo, contatos e opção dos turnos e horários para cumprimento de sua carga 

horária de estágio;  

V – DA SELEÇÃO

5.1 – A seleção dos candidatos será realizada por etapas, por meio de 

análise de currículo (etapa 1), prova 

listadas no item 2.1.1 (etapa 2) e entrevista (etapa 3). 

5.2 – Os selecionados na etapa 1 farão prova no dia 

horas, na sede da CUT-CE, 

5.3 – Os selecionados na etapa 2 farão entrevista

junho, a partir das 14h30, também na sede da CUT

VI – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1 – O resultado final da seleção será disponibilizado na

entidade (https://ce.cut.org.br/

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 – A presente seleção de estagiários terá validade para vagas que 

surgirem dentro do prazo de 12 

resultado final desta seleção. 

7.1.1 – A duração do estágio é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por 

até mais um ano e podendo ser rescindido em qualquer período a critério de 

qualquer uma das partes. 

7.1.2 – Será ofertada bolsa estágio no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

mais auxílio-transporte de R$ 82,00 (oitenta e dois reais)

 

 

 

 

Francisco Wil e Silva Pereira

               Presidente                               
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DA SELEÇÃO:  

A seleção dos candidatos será realizada por etapas, por meio de 

álise de currículo (etapa 1), prova de escrita e habilidade com as ferramentas 

(etapa 2) e entrevista (etapa 3).  

Os selecionados na etapa 1 farão prova no dia 24 

CE, localizada na rua Sólon Pinheiro, 915, José Bonifácio. 

Os selecionados na etapa 2 farão entrevista entre os dias 25 e 27 de 

, a partir das 14h30, também na sede da CUT-CE.  

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

O resultado final da seleção será disponibilizado na

https://ce.cut.org.br/) e por e-mail, no dia 28 de junho de 2016. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

A presente seleção de estagiários terá validade para vagas que 

surgirem dentro do prazo de 12 (doze) meses a contar da data de divulgação do 

resultado final desta seleção.  

A duração do estágio é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por 

até mais um ano e podendo ser rescindido em qualquer período a critério de 

qualquer uma das partes.  

Será ofertada bolsa estágio no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

de R$ 82,00 (oitenta e dois reais).  
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