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EDITAL Nº. 02/2017 – PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA  

A Coordenadoria de Comunicação Institucional da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP) torna público o presente edital de abertura de 

inscrições para a seleção de estudantes da graduação.  

1) Das distribuições das vagas: 

• O candidato (a) selecionado (a) vai atuar na produção de conteúdo 

público e educativo para veiculação na Rádio UFOP e em suas mídias 

sociais, com possibilidade de desenvolver atividades relacionadas aos 

setores de Jornalismo, Edição de áudio e Apresentação de programas.  

2) Dos pré-requisitos gerais: 

• Ser aluno (a) regularmente matriculado (a) na UFOP; 

• Ter coeficiente de rendimento escolar (geral) igual ou maior que 6; 

• Ser proativo (a), criativo (a) e organizado (a); 

• Facilidade de relacionamento em equipe, assiduidade e pontualidade.  

3) Dos pré-requisitos específicos: 

3.1. Núcleos de Jornalismo e Mídias Sociais 

• Ter disponibilidade para atuar 15 horas por semana, entre 13h e 17h (o 

candidato selecionado terá direito a uma bolsa de estudos no valor de 
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R$300,00);  

• Serão aceitas candidaturas para atuação no horário entre 8h e 12h para 

formação de cadastro de reserva da emissora. A base de dados poderá ser 

aproveitada, ainda, para consulta e/ou seleção por parte dos professores 

da UFOP que desenvolvam projetos de caráter público-educativo 

voltados para a produção de programas de rádio;  

• Ter bom texto e interesse em aprender linguagem radiofônica; 

• Ter interesse em trabalhar com ferramentas de streaming e difusão de 

conteúdo; 

• Ter conhecimento sobre os itens 6.1, 6.2 e 6.3 do Projeto Acadêmico e 

de Desenvolvimento Institucional para o Sistema de Comunicação 

Integrada na UFOP - versão 2010 (RESOLUÇÃO CUNI N° 1079);  

• Estar matriculado ou ter concluído a disciplina de Radiojornalismo 

será considerado um diferencial no processo de seleção; 

4) Seleção: 

• O (a) candidato (a) interessado (a) deverá enviar currículo e histórico 

escolar para o e-mail glaucio@radio.ufop.br, até às 17h do dia 

11/06/2017, com assunto “VAGA PARA BOLSISTA-EDITAL 

02/2017”.  
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• Análise de currículo: 12/06/2017.  

• Prova prática: 13/06/2017 – 14h as 17h.  

• Resultado: 10h - 14/06/2017 – www.ufop.br 

• Início: 14/06/2017 
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