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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 

A APES-SSind.torna público o processo de seleção para contratação de um 

jornalista. 

1. Das exigências do candidato: 

1.1. Graduação em Jornalismo e/ou Comunicação Social. 

1.2. Experiência em jornalismo sindical. 

1.3. Conhecimentos em programas de edição de vídeos e em programas de confecção 

de peças gráficas. 

2. Das atribuições, jornada de trabalho e remuneração: 

2.1. O profissional deverá exercer as seguintes atribuições: editoração, diagramação, 

fotografia, redação, mídia digital, produção e edição de vídeos, confecção de peças 

gráficas. 

2.2. A jornada de trabalho será de 25 horas semanais a sercumprida de 9às 14h, de 

segunda a sexta-feira. 

2.3. Remuneração: Vencimento básico R$ 1.750,00, auxílio alimentação R$ 352,00 e 

auxílio assistência médica no valor de R$ 80,00. 

3. Da inscrição: 

3.1. A inscrição ocorrerá mediante entrega de currículo e cópia do diploma na sede da 

APES, localizada no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, Bairro 

Martelos, próximo ao portão de São Pedro.Telefone: (32) 3215-1286.  

3.2. Período de inscrição de 21 ao dia 25 de janeiro de 2013 no horário de 08 às 17h.  

4. Do processo de seleção: 

4.1. O processo de seleção constará de análise de currículo (eliminatória), redação de 

editorial e entrevista. 

4.2. Período de seleção: o processo seletivo ocorrerá no período de 28/01/2013 a 

31/01/2013 e assim organizado: 



4.2.1. Análise e resultado do currículo: Dia 28 de janeiro de 2013. O resultado será 

divulgado no site da APESJF-SSind. (www.apesjf.org.br) a partir das 18 horas.  

4.2.2. Etapa de redação de editorial sobre tema sindical: Dia 29 de janeiro de 2013,14 

horas, na sede da APESJF-SSind.O tema a que se refere esse item, será divulgado no  

início dessa etapa.Se for necessário algum material para consulta ele será fornecido 

pela própria APES aos candidatos. 

4.2.4. Etapa de entrevista: Dia 30 de janeiro de 2013, a partir das 14 horas, na sede da 

APESJF-SSind.  

4.2.5. Divulgação do resultado do processo seletivo: Dia 31 de janeiro de 2013 no site 

www.apesjf.org. br. 

 

 

Juiz de Fora, 21 de Janeiro de 2013 

 

Clarice Cassab 

Secretária Geral da APESJF-SSind. 

 


