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EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIO REMUNERADO
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) faz saber que estarão abertas as
inscrições para uma vaga de estágio de Criação Gráfica da Diretoria de Comunicação Social (Dicom –
Campus do Mucuri) com carga horária semanal de 20 (vinte) horas a serem cumpridas no Campus do
Mucuri (Teófilo Otoni-MG). As inscrições deverão ser feitas pessoalmente e serão recebidas no período de
01 a 05 de outubro de 2012, das 8h30 às 11h00 e das 13h30 às 17h00, no prédio administrativo sala da
Dicom (2º piso) - Campus do Mucuri, em Teófilo Otoni. No ato da inscrição o candidato deverá levar cópia
do Comprovante de Matrícula, o Formulário de Inscrição devidamente preenchido (ver Anexo I deste edital)
e breve currículo.
1. Constitui objeto deste edital a contratação de um estagiário para realizar atividades de Criação Gráfica
junto à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.
2. Serão admitidos a participar do certame os estudantes devidamente matriculados nos cursos de
graduação da UFVJM, com conhecimento na área citada acima.
3. A presente seleção se destina à aprovação de um estudante universitário, para preenchimento de uma
vaga prevista neste edital para estágio profissional.
4. A bolsa do estágio é no valor de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais).
5. O processo seletivo consistirá de entrevista e testes, ambos de caráter classificatório. Serão utilizados
os seguintes softwares livres para a realização dos testes: Inkscape, Gimp e Scribus.
6. A classificação final será estipulada por ordem crescente do somatório de pontos obtidos na entrevista e
nos testes.
7. A entrevista e os testes serão realizados nos dias 10 e 11 de outubro de 2012, em horário e local a ser
agendado pela Dicom (Campsu do Mucuri) e informado via e-mail para os inscritos.
8. A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 12 de outubro de 2012 mediante a fixação da
lista de classificados na sala da Dicom da UFVJM (Campus do Mucuri). Em nenhuma hipótese os
resultados serão fornecidos pelo telefone.
9. O estágio terá a duração de seis meses (novembro/2012 a abril/2013), podendo ser prorrogado, caso
haja interesse exclusivo da UFVJM, por até 02 (dois) anos.
10. O estagiário cumprirá uma jornada de 20 (vinte) horas semanais no Campus do Mucuri (Teófilo OtoniMG), para exercício no horário da manhã ou tarde, conforme as necessidades da UFVJM.
11. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Comunicação.
Teófilo Otoni, 11 de setembro de 2012.
Léa Sá Fortes
Diretora de Comunicação/UFVJM
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