
 

 

 
 
 

 

EDITAL 03/2018 

 
O Subcoordenador do Projeto da Assessoria de Comunicação da  Escola  de  Educação  Física,  Fisioterapia  e  
Terapia  Ocupacional,  Prof. Franco  Noce,  faz  saber  que,  no  período  (8 a 15 de março) ,  a  Assessoria  de 
Comunicação  receberá  inscrições  de  candidatos  para  exame  de  seleção  de  02  (dois)  voluntários  para  
o Projeto da Assessoria de Comunicação. 

 
1. Requisitos 
1.1 Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados a partir do 1º período do curso de graduação 
em Jornalismo ou Publicidade e Propaganda. 

1.2 Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, entre 08 (oito) e 20 (vinte) horas semanais 
ao projeto, de acordo com a disponibilidade do discente, nos turnos da manhã ou tarde, com 
flexibilidade de trocas, desde que se cumpram as atividades estabelecidas no plano de atividades. 

1.3 Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, nos termos da Resolução Complementar nº 
03/2012 do Conselho Universitário da UFMG, de 27 de novembro de 2012. 

 
2. Atribuições 
2.1 Desenvolver várias atividades de jornalismo, dentre as quais: 
a) redação de notícias para plataformas online; 

b) gestão de redes sociais; 

c) entrevistas; 

d) atendimento à imprensa; 

e) atualização de sites; 

f) sugestão e levantamento de pautas; 

g) clipping; 

h) redação de notícias de divulgação científica; 

i) redação de textos institucionais; 

j) fotografia; 

k) cobertura de eventos; 
l) auxiliar na produção e edição de vídeos (institucionais, vídeo aulas, entrevistas) 
m) mediação de demandas de design gráfico na produção de materiais 
institucionais; 

 
2.2 Participar das atividades do XX Encontro de Extensão, apresentando trabalho como autor ou 
coautor em 2018, quando bolsista. 

2.3 Participar da XVI Jornada de Extensão da UFMG/2018, quando bolsista. 

 
3. Aprendizado 
A assessoria de comunicação se comprometerá, enquanto o candidato selecionado estiver dentro do 
programa de voluntariado, a promover aprendizados referentes à rotina de uma assessoria de comunicação 
institucional.  Esse tipo de rotina e as tarefas possibilitam ao voluntário vivenciar as dinâmicas presentes no 
mercado de trabalho (que  são  extremamente  diferentes  das  acadêmicas).  Além disso, o voluntário vai 
adquirir experiência curricular, certificação oficial por tempo de contribuição, portfólio de trabalhos, 
contato com a imprensa de Belo Horizonte e um novo círculo de fontes. Quando houver processo seletivo 



 

 

para bolsistas, discentes que já foram ou são voluntários tem preferência nas seleções para contratação na 
ASCOM EEFFTO. 

 

 
 

3.1 Formato do programa de voluntariado. 
Os três módulos serão aprendidos de forma simultânea, pois fazem parte da rotina jornalística e se 
complementam enquanto áreas da comunicação. As avaliações dos módulos serão feitas separadamente, 
na ordem estabelecida abaixo ao final de cada bimestre. 

 
a) Abordagem e entrevista (abordagem de diferentes tipos de fontes, relacionamento  com  a  imprensa, 
comportamento e postura profissional em coberturas, diferentes tipos de entrevista). 
b) Texto  e  Fotografia  (produção,  edição  e  revisão  de  textos  jornalísticos  –  notas,  matérias  releases  e 
conteúdo web), (enquadramento, iluminação e fotometria nível básico). 
c) Edição:  foto  e  vídeo  (edição  nível  básico  no  photoshop  e  adobe  premiere),  (captação  de  imagens  
em vídeo). 

 
4. Prazos 
4.1 A validade do resultado da seleção será de 12 (doze meses) a contar da data de início das atividades 
(Março/2018) e os candidatos classificados excedentes poderão ser convocados em caso de abertura de 
vagas. 
4.2 O voluntário poderá tornar-se bolsista do projeto a qualquer momento desde que tenha demonstrado 
competência para tal e existam vagas disponíveis. 

 
5. Inscrições 
4.1 As inscrições devem ser feitas de 8 de março até às 23h59 de 15 de março de 2018 por meio de envio  
de  currículo  para  o  e-mail  comunicaeeffto@gmail.com  ou  pessoalmente  na  sala  da  Assessoria  de 
Comunicação (2º andar da EEFFTO), no horário de 09 às 16h. Telefone da Assessoria: (31) 3409-2339 

 
6. Seleção 
6.1 O exame de seleção compreenderá: 

 
a) Análise de currículo (10,0 pts) 
b) Prova escrita – Elaboração de lead noticioso (45,0 pts) 
c) Entrevista (45,0 pts) 

 
6.2 A prova  escrita  será  no  dia  16 de março de 2018,  podendo  ser  realizada  entre  9hs  e  16hs,  com 
intervalo de almoço entre 12h e 13hs,  em local a ser definido. 

6.3 A entrevista será no dia 20 de março de 2018, na Sala da Assessoria de Comunicação da EEFFTO, em 
horário definido entre a equipe de selecionadores e os candidatos, combinado de forma prévia com   cada 
candidato inscrito que tiver realizado a prova escrita. 

6.4 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de suas notas apuradas. 

6.5 A lista dos candidatos classificados será divulgada no mural do CENEX e enviada para o e-mail fornecido 
no currículo. O contato para agendamento de entrevista será feito pessoalmente após realização da prova 
escrita. 

 
7. Admissão 
7.1 O candidato selecionado deverá:



 

 

 

 
 

a) providenciar o cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes (site www.cnpq.br/) 

b) concordar com o Termo de Compromisso do Discente Voluntário. 
7.2 O candidato deve estar ciente que: 
a) O contrato de voluntariado é valido pelo período de 6 (seis) meses, com possibilidade de renovação, 
caso ambas as partes estejam em acordo. 
b) O desligamento  de  contrato  pode  acontecer  a  qualquer  momento  por  ambas  as  partes,  caso  o 
voluntario não se adapte as funções da rotina de trabalho. 
c) O voluntário deverá cumprir uma carga horaria mínima de 60 horas para receber certificado, que 
poderá ser revertido em créditos de G9. 

 
8. Futuras contratações 
8.1) Quando houver processo seletivo  para bolsistas, discentes que já foram ou são voluntários  tem 
preferência nas seleções para contratação de bolsistas da ASCOM EEFFTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belo Horizonte, 8 de março de 2018. 

 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Franco Noce 
Subcoordenador do Projeto da Assessoria de Comunicação da EEFFTO 


