EDITAL Nº 09/2022 – RH/ISD, DE 01 DE JUNHO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO EM JORNALISMO
O Instituto Santos Dumont (ISD) torna pública a abertura das inscrições para o processo
seletivo com objetivo de preencher 01 (uma) vaga para estágio em Jornalismo.
1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O Instituto Santos Dumont (ISD) é uma Organização Social privada sem fins lucrativos
com contrato de gestão com o Ministério da Educação. Localizado no município de
Macaíba, distante 25 km da praia turística urbana em Ponta Negra, o ISD conta com uma
abordagem interdisciplinar para oferecer um programa de residência multiprofissional para
reabilitação da pessoa com deficiência e um Programa de Pós-Graduação em
Neuroengenharia (PPGN). O ISD promove a educação para a vida por meio da ciência
como ferramenta de desenvolvimento social.
1.2. O acompanhamento de todos os atos referentes ao processo seletivo é de inteira
responsabilidade dos(as) interessados(as). Todas as informações serão publicadas no site
do
Instituto
Santos
Dumont,
podendo
ser acessadas através do link:
http://www.institutosantosdumont.org.br/oportunidades-carreira/
2. DAS VAGAS E REGIME DE CONTRATAÇÃO
2.1. O presente Edital visa o preenchimento de 01 (uma) vaga para estágio em Jornalismo;
2.2. O(a) candidato(a) classificado(a) será chamado(a) para atuar de imediato;
2.3. O regime de contratação é via CIEE, com carga horária de 20h semanais, em horário a
combinar de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h;
2.4. Não havendo candidatos(as) inscritos(as) e/ou selecionados(as), o Edital poderá ser
reaberto posteriormente;
2.5. A vaga ofertada neste Edital é extensiva à pessoas com deficiência (PCD).
3. DOS REQUISITOS E DAS ATRIBUIÇÕES
3.1. São requisitos básicos exigidos para todos(as) os(as) candidatos(as):
I.
II.
III.

IV.

Cursar a graduação em Comunicação Social (Jornalismo ou Audiovisual) a partir do
4º Período;
Interesse nas áreas de comunicação em saúde, ciência e educação;
Disposição para estudar e pesquisar temas relacionados às principais áreas de
atuação do ISD (saúde materno-infantil, saúde da pessoa com deficiência,
neurociências e neuroengenharia) a fim de sugerir ideias de pautas e postagens
para redes sociais;
Interesse em desenvolver atividades nas áreas de produção e edição de vídeo,
edição de imagens e podcasts.

3.2. Principais atividade do estagiário em Jornalismo:

I.
II.
III.

Apoio no planejamento e execução de ações de comunicação.
Produção supervisionada de conteúdo jornalístico em texto ou audiovisual para
divulgação na imprensa e redes sociais do ISD;
Apoio na atualização do site e das redes sociais da instituição; iv. Apoio na cobertura
de eventos e atividades realizadas no ISD.

4. DO PERÍODO E DA FORMA DE INSCRIÇÃO
4.1.
Os(as)
candidatos(as)
devem
https://forms.gle/C3xXPXW9edzzJ7ne9

se

inscrever

através

do

link:

4.2. Documentos obrigatórios no ato da inscrição:
I.
II.
III.

Carta de intenção: intenção de trabalhar para o ISD, por que e como suas
habilidades se encaixam no ISD;
Currículo: histórico, experiência de trabalho e habilidades;
Portfólio: exemplos de trabalhos publicados na mídia ou produzidos na
universidade e incluir links para acesso.

4.3. Somente serão homologadas as inscrições que cumprirem todos os requisitos previstos
neste Edital;
4.4. Etapas do processo de seleção:
1ª Fase: Avaliação Curricular (caráter eliminatório) – análise da carta de intenção, currículo
e portfólio;
2ª Fase: Entrevista presencial avaliação da adequação do candidato para a vaga

Etapa

Período ou Data

Período de inscrições

Até 10/06/2022

Convocação para entrevistas

15/06/2022

Entrevistas

20/06/2022

Divulgação do resultado final

22/06/2022

5. DOS PROVENTOS E BENEFÍCIOS
5.1. Proventos: Bolsa estágio no valor de 01 salário mínimo; Vale Refeição por dia
trabalhado e transporte fretado gratuito entre Natal e Macaíba

