Associação dos Funcionários do BNB
Assessoria de Comunicação

ESTÁGIO EM COMUNICAÇÃO
Edital de seleção
A Associação dos Funcionários do BNB (AFBNB) abre 01 (uma) vaga para seleção de
estágio de nível superior na área de comunicação social – habilitação em jornalismo, no
período de 23 a 30 de abril de 2012, com carga horária de 20h/semana, mediante bolsaestágio/mensal no valor de R$ 498,00 (80% do salário mínimo) + auxílio transporte.
PRÉ-REQUISITOS DO ESTÁGIO

-

Estar cursando regularmente o curso de Comunicação Social – habilitação em
jornalismo, na cidade de Fortaleza, entre o 4° e o 5º semestre;
Comprovar 50% de notas iguais ou superiores a 7,0;
Apresentar disponibilidade de 20h/semana no turno manhã;
Flexibilidade para atuar em atividades externas (reuniões, capacitações etc.);
Ter interesse por questões relativas ao desenvolvimento regional;
Conhecimentos em informática, preferencialmente com habilidades em programas de
diagramação e mídias alternativas.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO
-

-

Ficha de inscrição devidamente preenchida;
Currículo (até 02 laudas);
Histórico da Graduação;
Declaração da universidade informando o semestre em curso/créditos concluídos;
Exposição de Motivos*.

*Texto de até uma lauda que deverá abordar: motivações para estagiar na entidade, afinidade
com as temáticas da instituição, planos e perspectivas acadêmico-profissionais.
A documentação deverá ser enviada (impressa) à sede da AFBNB, localizada à rua
Barão do Rio Branco, 1236 – salas 110/113, Centro, em horário comercial, de segunda a
sexta-feira. Não serão aceitas inscrições com documentação pendente nem fora do prazo. A
Associação confirmará as inscrições por e-mail no dia 30/04/2012.
PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção ocorrerá em três fases eliminatórias:
1 – Análise da documentação;
2 – Prova escrita (a ser realizada no dia 11/05/2012);
3 – Entrevista (a ser realizada no dia 18/05/2012).
Na segunda e terceira fases, os/as candidatos(as) serão instados(as) sobre: questões
específicas da prática jornalística, atualidades e pontos relacionados às especificidades e
potencialidades da região Nordeste. O resultado será divulgado no dia 28/05/2012.
Para conhecer a missão e a história da Associação dos Funcionários do BNB, acesse
www.afbnb.com.br. Para mais informações, entrar em contato com a Assessoria de
Comunicação da AFBNB, através do telefone (85) 3255-7000 ou do e-mail
comunicacao@afbnb.com.br.
Fortaleza, 11 de abril de 2012
Diretoria da AFBNB

