EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 1 DE 2021

A ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS torna pública a realização do Processo Seletivo para ESTÁGIO EM JORNALISMO,
de acordo com as especificações abaixo:
VAGA

REQUISITOS

 Quantidade: 01(uma);
 Setor: Gerência de
Comunicação;
 Carga horária: 30h/semanais;
 Valor da Bolsa: R$ 981,00;
 Benefícios: vale refeição e/ou
alimentação, no valor de
R$ 33,41 (por dia útil) +
auxílio transporte no valor
de R$ 268,00;
 Local de trabalho: Centro, Rio
de Janeiro/RJ.

 Estar matriculado em curso superior
de Comunicação Social/Jornalismo,
com frequência comprovada.
 Estar cursando entre o 3º e o 5º
período, de modo a poder estagiar por
dois anos.
 Interesse por ciência, de preferência
com experiência anterior.
 Excelente domínio da língua
portuguesa e ótimos conhecimentos
de inglês.
 Boas noções de fotografia e
tratamento de imagem (Photoshop).
 Experiência com mídias sociais
(Instagram, Twitter, Facebook,
podcast)
 Criatividade, comunicabilidade e
desenvoltura.
 Organização, responsabilidade,
iniciativa, autonomia e pontualidade.
 Disposição para atuar em assessoria
de imprensa.
 Disponibilidade para cobertura de
eventos.
 Disponibilidade para viagens
eventuais.

ATIVIDADES A SEREM
DESENVOLVIDAS
 Redação de textos jornalísticos
em cobertura de eventos da
ABC e outros, com entrevistas
em português e inglês.
 Divulgação de eventos e followup dessa divulgação.
 Apoio na elaboração de
publicações da ABC.
 Gravação de entrevistas e
eventos científicos.
 Transcrição de entrevistas e
palestras.
 Edição de fotos para uso no
site.
 Suporte no gerenciamento de
conteúdo do site em sistema
de webtexto.
 Suporte no gerenciamento de
notícias e dados relativos ao
Facebook e ao Twitter.
 Atendimento ao público em
estandes da ABC em eventos
científicos.

1. PROCESSO DE SELEÇÃO

I.

O processo de seleção será conduzido por uma Comissão de Seleção.

II.

DAS ETAPAS
a.

Análise curricular (Etapa Eliminatória), que requer o envio de:

1.Currículo em formato pdf contendo link do Linkedin e os perfis das redes sociais que possui;
2.Portfólio eletrônico representativo de suas habilidades e experiências, caso possua;
3.Carta de apresentação de meia lauda falando sobre seu percurso, interesses, objetivos profissionais e motivos
pelos quais acha que tem perfil adequado para essa vaga;

b.

Após a análise curricular, os candidatos selecionados serão convocados para a entrevista online,
utilizando a plataforma zoom.

c.

NÃO SERÃO CONSIDERADAS AS INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS QUE NÃO ENVIAREM TODO O
MATERIAL SOLICITADO NO ITEM II -a.1

2. INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO

I.

A data limite para o envio do material referente ao item (a.) é 22 de janeiro de 2021.

II.

Envio dos currículos por e-mail para vagas@abc.org.br com mensagem sob o título: VAGA JORNALISMO |
NOME DO CANDIDATO.

III.

É vedada a participação no Processo de Seleção, de parentes consanguíneos ou afins de funcionários ou
Membros da ABC.

3. DA CONVOCAÇÃO

I.

A convocação será feita através de contato telefônico ou por e- mail, conforme dados fornecidos no currículo
do candidato.

II.

A convocação do candidato selecionado ocorrerá obedecendo a ordem de classificação. Caso o candidato
ocupante do 1º lugar da ordem de classificação não esteja disponível para ocupar a vaga, será chamado o
candidato selecionado na ordem subsequente de classificação.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I.

O candidato selecionado será encaminhado à FUNDAÇÃO MUDES, para elaboração do Termo de Compromisso
de Estágio (TCE) de acordo com o estabelecido nos termos da Lei 11.788/08.

II.

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2021.

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS

