
EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

O Programa de Pós-graduação em Microbiologia Agrícola da Universidade Federal de

Viçosa (PPGMBA-UFV), torna público o edital de seleção para a contratação de 1 (um)

estagiário para a área de Comunicação, de acordo com os termos dispostos a seguir.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 O estágio de que trata a presente seleção tem por objetivo possibilitar que o

estudante de comunicação selecionado, denominado estagiário, atue em atividades

compatíveis com conhecimentos ministrados ao longo da graduação.

1.2 O estagiário cumprirá jornada de 12 (doze) horas semanais compatível com o

horário do curso de graduação do candidato.

1.3 Ocorrerá a cessação automática do estágio:

i. A pedido do estagiário;

ii. Por comportamento inadequado do estagiário;

iii. Pelo não comparecimento do estagiário, sem motivo justificado, por três dias

consecutivos ou cinco intercalados no mês e quinze dias alternados ou seguidamente,

durante o período de estágio;

iv. Quando o estagiário deixar de executar fielmente as atividades do estágio;

v. Em desatendimento a qualquer dispositivo de ordem legal ou regulamentar.

2. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

2.1 Será disponibilizada 1 (uma) vaga para estagiário na área de Comunicação. O

candidato selecionado irá atuar na secretaria do PPGMBA-UFV localizada no Edifício

Chotaro Shimoya (ECS), sala 141.

2.2 O estagiário receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

2.3 O vínculo do estagiário será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério

do PPGMBA-UFV.



3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Poderão realizar a inscrição para o processo seletivo, estudantes regularmente

matriculados em curso de graduação da área de comunicação, de instituições de

ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

3.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação das condições estabelecidas no

presente Edital e seus anexos, dos quais não poderá alegar desconhecimento.

3.3. As inscrições ocorrerão no período de 15 a 30/09/2022.

3.4. Para a inscrição no processo seletivo os estudantes devem encaminhar e-mail

para o endereço eletrônico mba@ufv.br, anexando os seguintes arquivos em formato

PDF:

i. Ficha de inscrição (ANEXO I) devidamente preenchida;

ii. Comprovante de matrícula atualizado, emitido pela Instituição de Ensino;

iii. Histórico escolar da graduação atualizado, emitido pela Instituição de Ensino;

iv. Currículo Lattes.

3.5. O candidato é o único responsável pelo correto e completo preenchimento dos

dados solicitados na inscrição.

3.6. Não será permitida a complementação documental fora do prazo de inscrição.

3.7. A ausência de quaisquer documentos listados no item 3.4 resultará no

indeferimento da inscrição. A inscrição será validada após a confirmação recebida

através de e-mail resposta enviado pelo PPFMBA-UFV.

4. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

4.1. O processo seletivo dos candidatos ao estágio se dará por meio da realização

de:

i) Entrevista individual;

ii) Análise do Currículo Lattes e Histórico Escolar.

4.2. Cada etapa terá atribuída uma nota de 1,0 (um) a 10,0 (dez) pontos.



4.3. A relação dos candidatos inscritos para a seleção será enviada em 20 de

setembro de 2022 para o e-mail informado no ato da inscrição.

4.4. A entrevista será conduzida por uma banca composta por 3 (três) membros da

comissão coordenadora do programa PPGMBA-UFV. A entrevista será realizada na

secretaria do PPGMBA-UFV, localizada no ECS. O horário da entrevista será

comunicado por meio de mensagem eletrônica enviada ao e-mail informado no ato da

inscrição.

4.6. As entrevistas serão realizadas nos dias 04 a 07  de outubro de 2022.

4.7. Os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 7 pontos na entrevista terão o

histórico e currículo avaliados.

4.7. A nota final do processo seletivo será obtida por meio da soma dos pontos obtidos

em cada uma das etapas.

4.9. O resultado final será divulgado no site do PPGMBA-UFV e por meio de

mensagem eletrônica enviada a todos os candidatos para o e-mail informado no ato da

inscrição.

4.10. O candidato convocado que não comparecer à entrevista será eliminado, não

cabendo recurso. O PPGMBA-UFV convocará o próximo candidato classificado,

seguindo a ordem de classificação do processo seletivo.

4.11. O estágio se iniciará imediatamente após a aprovação do candidato.

5. DAS ATRIBUIÇÕES

O estagiário deverá:

i. cumprir a carga horária semanal estipulada;

ii. realizar as atividades determinadas pela coordenação do PPGMBA-UFV;

iii . apresentar o relatório final de estágio.

6. DOS REQUISITOS

Requisitos

- Estar matriculado em curso de Graduação da área de Comunicação, em instituição

de ensino superior reconhecida pelo MEC;

- Estar cursando do 5º ao 8º período do curso;



- Ter conhecimentos de programas de editoração e edição de imagem (Adobe

InDesign, Illustrator e Photoshop), edição de vídeo e som, internet e redes sociais;

- Habilidades gerais: planejamento; organização; boa comunicação oral e escrita,

capacidade de trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, disciplina e

responsabilidade.

7. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

- Desenvolvimento de conteúdos para o site do PPGMBA, bem como as redes sociais

(Instagram, Facebook, Twitter e Youtube);

- Elaboração de textos para divulgação científica dos projetos do programa;

- Criação visual de banner e cards para internet e conteúdos diversos para fins digitais

e impressos;

- Filmagem e edição de vídeos;

- Cobertura fotográfica de eventos promovidos pelo programa;

- Outras atividades relacionadas à área de comunicação.

8. DO CRONOGRAMA

O processo de seleção ocorrerá conforme cronograma do quadro que segue:

Data Horário

(de Brasília)

Etapa Procedimento/Local

15 a
30/09/2022

Até às 18
horas do dia
30/09/2022

Inscrições Candidatos devem efetuar as
inscrições no site
pelo e-mail mba@ufv.br

4 a
07/10/2022

Das 8 às 18 h Realização da
entrevista

10 a
14/10/2022

Análise do
Curriculum Lattes e
Histórico

O candidato que obtiver nota maior ou
igual a 7 na entrevista, terá histórico
avaliado.

até
18/10/2022

Até às 18 h
do dia
18/10/2022

Divulgação do
resultado do processo
de seleção.

O resultado será divulgado no site por
e-mail e no site do Programa
(http://www.posmicrobiologiaagricola.
ufv.br/).

http://www.posmicrobiologiaagricola.ufv.br/
http://www.posmicrobiologiaagricola.ufv.br/


Até
20/09/2022

Até 18 h do
dia
20/010/2022

Confirmação da
participação no
Programa do
candidato selecionado.

Candidato selecionado deve enviar
mensagem por e-mail à Coordenação
do PPGMBA (mba@ufv.br)
confirmando a participação no estágio.

Até
21/10/2022

Até às 18 h
do dia
21/10/2022

Convocação de
candidatos suplentes,
caso ocorram
desistências de
candidatos
selecionados.

Os candidatos suplentes convocados
devem enviar mensagem por e-mail à

Coordenação do PPGMBA
(mba@ufv.br) confirmando a

participação.

24/10/2022 Assinatura dos
documentos e
definição de horários.

01/11/2022 Início do estágio
1Calendário sujeito a alterações, as quais serão divulgadas no site do Programa
(http://www.posmicrobiologiaagricola.ufv.br/). É de total responsabilidade dos candidatos a
verificação de eventuais alterações no calendário ou nas informações relacionadas ao
processo de seleção.

Informações adicionais poderão ser obtidas diretamente na Secretaria Programa de
Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola:

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola
Departamento de Microbiologia, Edifício Chotaro Shimoya, sala 141
Universidade Federal de Viçosa
Av. P. H. Rolfs, s/n - Campus Universitário
36570-900 – Viçosa, MG, Brasil
Telefone: (31) 3612-5054
E-mail: mba@ufv.br

Viçosa, 15 de setembro de 2022.

Comissão Coordenadora Programa de Pós-Graduação
em Microbiologia Agrícola

Departamento de Microbiologia
Universidade Federal de Viçosa

mailto:ppgmba.ufv@gmail.com
mailto:mba@ufv.br
http://www.posmicrobiologiaagricola.ufv.br/

