
   

 

EDITAL DE SELEÇÃO – 01/2023 
 
A Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora – APES Ssind, sediada em Juiz de 
Fora-MG, promoverá seleção com o objetivo de contratar 1 estagiário(a) para atuar 
presencialmente no setor de Comunicação Sindical, em regime de 20 horas de trabalho semanais, 
com bolsa no valor de R$600,00 e vale transporte.  
 
Descrição da Vaga  
Seleção para preenchimento de 1 vaga de estágio presencial no setor de Comunicação Sindical da 
APES Ssind, por período de 6 meses, prorrogável a cada 6 meses pelo máximo de 2 anos, conforme 
legislação específica e sob convênio firmado com a Universidade Federal de Juiz de Fora.  
 
Localidade  
Campus da UFJF, Bairro Martelos, CEP 36036-900 – Juiz de Fora (MG).  
 
Requisitos  

• Ser estudante regularmente matriculado no 4º período em diante em um dos cursos de 
graduação da Faculdade de Comunicação da UFJF. 

• Ter disponibilidade para estagiar 20 horas semanais. Horários do estágio: de 9h00min às 
14h00min por quatro dias na semana; ou de 10h00min às 13h00min, de segunda a sexta-
feira.  

• Ter conhecimentos básicos em: 
- Criação de peças gráficas impressas e digitais; 
- Fotografia; 
- Captação e edição de imagens; 
- Criação e edição de textos; 
- Diagramação; 
- Atualização de redes sociais.  

 
Atribuições  

• Redação, edição e publicação de textos jornalísticos. 
• Fotografia, cinegrafia e edição de imagens. 
• Atualização e diagramação de Redes Sociais. 
• Atualização de site. 
• Cobertura de eventos. 
• Diagramação e criação de peças gráficas. 

 
Todas as atividades previstas serão realizadas em conformidade com a Lei nº 11.788, de 25 de 
setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, e serão supervisionadas por 
profissional de Jornalismo formado e registrado em órgão competente.   
 

Inscrições 
As inscrições serão realizadas por meio do formulário eletrônico disponível AQUI. 
O prazo para as inscrições será do dia 10 de março ao dia 19 de março de 2023.  
Só serão válidas as inscrições que contenham: todos os dados obrigatórios preenchidos; o envio do 
currículo em PDF dentro do próprio formulário; e o envio de um vídeo de até 3 minutos de 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11788.htm
https://forms.gle/n3Pxh86YBioWfsjN8


   

 

apresentação e de intenção (quem é você e por que tem interesse em realizar o estágio na Apes), 
também enviado dentro do formulário.  
 
 
Etapas da seleção 
1ª Etapa 
Análise de currículo (eliminatória). 
Análise dos vídeos (eliminatória). 
 
2ª Etapa 
Entrevistas (classificatória). 
 
Cronograma da seleção:  
 
Etapas Datas Observações 
Período de divulgação do Edital 10 a 19 de março  Site e redes sociais da Apes. 
Período de inscrição online 10 a 20 de março  Formulário eletrônico. 
Análise dos currículos e vídeos 21 a 24 de março   
Divulgação de candidatos e 
candidatas aprovadas para 
entrevistas 

24 de março  Site da Apes.  

Prazo para recurso 1ª etapa 25 e 26 de março Por email: apesjf@gmail.com 
Campo Assunto: seleção de 
estágio/recurso 

Resultado final da primeira 
etapa  

28 de março Site da Apes. 

Realização das entrevistas 28 a 31 de março Dias e horários divulgados no 
site da Apes. Entrevistas serão 
realizadas de forma presencial 
na sede da Apes.  

Divulgação do resultado da 
segunda etapa 

31 de março Site da Apes.  

Prazo para recurso 2ª etapa 1 a 2 de abril  Por email: apesjf@gmail.com 
Campo Assunto: seleção de 
estágio/recurso  

Resultado final 4 de abril Site da Apes. 
 
 

Juiz de Fora, 10 de março de 2023.  
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