
   

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNO PARA BOLSA DE LABORATÓRIO DO 

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - HABILITAÇÃO JORNALISMO 

 

 A Coordenação do Curso de Comunicação Social – Habilitação 

Jornalismo e a Assessoria de Comunicação (ASCOM) da Universidade Federal 

de São João del-Rei (UFSJ), no uso de atribuições, torna público para 

conhecimento dos interessados a abertura de 01 (uma) vaga para o processo 

seletivo de bolsa de laboratório para atuar na Assessoria de Comunicação da 

UFSJ, no ano de 2012.  

 

1. Da finalidade 

1.1 Proporcionar ao discente a oportunidade de inserção na prática do 

jornalismo e de assessoria de imprensa sob a supervisão dos profissionais da 

Assessoria de Comunicação e de professores do Curso de Comunicação Social – 

Jornalismo da UFSJ; 

1.2 Possibilitar o aprimoramento de técnicas comunicacionais, bem como levar à 

reflexão teórica sobre a práxis jornalística; 

1.3 Incrementar o sistema de comunicação da UFSJ a partir da parceria com a 

Assessoria de Comunicação (ASCOM). 

 

II. Da inscrição 

2.1 As inscrições serão feitas na secretaria do Curso de Comunicação Social – 

Jornalismo (Sala 2.20 E RE – Campus Tancredo de Almeida Neves – CTAN), no 

período de 27 a 29 de fevereiro, no horário de 14:00 às 20:00h; 

2.2 São condições para a inscrição do aluno: 

a. Estar regularmente matriculado no Curso de Comunicação Social – 

Jornalismo; 

b. Ter disponibilidade para exercer as atividades durante a semana; 

c. Estar matriculado no quinto ou sétimo período do curso; 

d. Não ter vínculo empregatício ou receber qualquer outro auxílio ou bolsa. 

2.3 Documentos necessários: 

a. Formulário (a ser preenchido no ato da inscrição) 

 

III. Da seleção 

3.1 A seleção será feita em duas etapas de caráter classificatório e com peso 

equivalente: 

1ª Etapa: prova prática que consiste na produção de um texto jornalístico, a ser 

realizada no dia 01 de março de 2012 (quinta-feira), às 15 horas, na sala 2.22 RE, 

com duração máxima de 2 (duas) horas; 

2ª Etapa: entrevista a ser realizada por uma banca constituída pelo professor Dr. 

João Barreto da Fonseca e pelo jornalista e assessor de Comunicação da UFSJ, 



Mauro Garcia Lovatto, a ser realizada no dia 02 de março de 2012 (sexta-feira), 

às 15 horas, na sala 2.23 RE.  

 

IV. Do número de alunos a serem selecionados 

4.1 Serão selecionados 3 (três) candidatos por ordem de classificação, tendo a 

possibilidade de serem convocados os excedentes, caso haja desistência ou 

desligamento do aluno.  

 

V. Do resultado 

5.1 O resultado será divulgado no dia 05 de março de 2012 em lista afixada no 

mural da Coordenação do Curso de Comunicação Social; 

5.2 Em caso de empate técnico, o primeiro critério de desempate é a maior 

média na prova prática escrita; 

5.3 Não caberá recurso de qualquer natureza após a divulgação do resultado. 

 

VI. Do termo de compromisso 

6.1 O aluno classificado no processo de seleção e convocado deverá assinar um 

termo de compromisso correspondente à bolsa de laboratório que estipula a 

disponibilidade de 20 horas semanais fora do turno escolar para as atividades; 

6.2 O aluno receberá uma bolsa de R$ 360,00 mensais; 

6.3 O aluno receberá certificado referente à bolsa de laboratório. 

 

VIII. Das atribuições do aluno 

7.1 Desenvolver as atividades práticas e teóricas sob a supervisão do assessor 

da Ascom,  jornalista Mauro Garcia Lovatto, e sob a supervisão do professor 

orientador do curso de Comunicação Social, professor João Barreto da Fonseca; 

7.2 Cumprir os horários fixados pelos supervisores; 

7.3 Entregar no final do semestre um relatório sobre as atividades 

desenvolvidas. 

 

VIII. Das disposições gerais 

8.1 A bolsa laboratório não se configura como estágio; 

8.2 Os casos omissos serão avaliados pela equipe de supervisão. 

8.3 O candidato que for aprovado e classificado para atuar na Ascom deverá se 

comprometer a cumprir suas atividades de bolsista até o final do contrato, ou 

seja, dezembro de 2012.  

 

São João del-Rei, 27 de fevereiro de 2012. 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Jairo Faria Mendes 

Coordenador 

 



 

 

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASCOM 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA LABORATÓRIO NA 

ASCOM 

 

Nome: ____________________________________________________________ 

CPF: ________________________CI:___________Órgão Expedidor: _______ 

Data de Nascimento: __________________ Matrícula na UFSJ:___________ 

Período: _____________Telefones: ___________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________ 

Participa de algum projeto na instituição: (   ) Sim    (    ) Não 

Recebe alguma bolsa ou auxílio: (   ) Sim   (    ) Não 

Caso receba, qual é o auxílio: ________________________________________ 

Tem vínculo empregatício: (     ) Sim    (     ) Não 

 

 

 Declaro estar ciente dos termos do Edital de Seleção, os quais 

comprometo-me a cumprir, caso seja selecionado. 

 

São João del-Rei, ____/_____/______ 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 


