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Edital 014/2021 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO REMUNERADO 

CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) 

 
 

O Agros - Instituto UFV de Seguridade Social está selecionando 01 (um) estudante do Curso de 

Comunicação Social (Jornalismo), para estágio em sua Assessoria de Comunicação, por período de 6 

(seis) meses, com jornada semanal de 20 horas.  
 

O estagiário deverá atuar nas seguintes atividades, sob a coordenação de profissional da área: 

 Criação de material gráfico sob demanda; 

 Entrevistas, produção e edição de textos e fotografias, diagramações diversas; 

 Gerenciamento de mídias sociais; 

 Elaboração de boletim interno; 

 Cobertura de eventos. 
 

PRÉ-REQUISITOS: 

 Ser estudante do curso de Comunicação Social (Jornalismo) da Universidade Federal de 

Viçosa; 

 Ter concluído 50% (cinquenta por cento) dos créditos exigidos pelo curso; 

 Ter disponibilidade de horário para trabalho das 8 às 12h ou das 14 às 18h; 

 Conhecimento intermediário de programas de edição de imagens (Photoshop) e de vídeo 

(Adobe Premiere Pro) e conhecimento básico de programa de diagramação (InDesign); 

 Ter noções de gravação e produção audiovisual; 

 Não estar colando grau no primeiro semestre de 2022. 
 

  

INSCRIÇÃO: 

O período de inscrição vai de 02/12/2021 a 12/12/2021. Os interessados deverão preencher o currículo 

no formulário disponível no site www.agros.org.br e anexar o histórico escolar atualizado e o link para 

o portfólio, que poderá conter exemplos de trabalhos produzidos em outros estágios, projetos de 

extensão ou em disciplinas do curso. Caso não tenham o histórico escolar em arquivo eletrônico, favor 

entregá-lo na sede do Instituto, à Av. Purdue, s/n, Campus da UFV, dentro do período de inscrição, 

no horário de atendimento do Agros. 

 

A seleção constará de: 

 Análise de currículo; 

 Entrevista. 
 

BENEFÍCIOS: 

 Seguro contra acidentes pessoais; 

 Bolsa no valor de R$ 645,31; 

 Auxílio Transporte no valor de R$107,55. 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

Previsão do início do estágio: janeiro de 2022. 

Viçosa, 02 de dezembro de 2021. 

 

 
Cláudio Furtado Soares 

Diretor Geral 

http://www.agros.org.br/

