
 

  

Edital 01/2022 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1.O processo seletivo será coordenado pela Fundação Facev. 

1.2.A seleção para a contratação será realizada mediante análise de CURRÍCULO, 

PORTFÓLIO DIGITAL e entrevista.  

OBS: O portfólio tem que ser usado de forma estratégica, então deve-se prezar pela 

qualidade e não pela quantidade. Mostre o que você é capaz de fazer, suas habilidades e sua 

experiência. 

 

2. DAS VAGAS E ATRIBUIÇÕES  

2.1. DAS VAGAS 

2.1.1. Seleção de 1 (um) estagiário na área de Marketing Digital - Social Media / Web 

Design para as Livrarias UFV 

2.1.2. Carga horária semanal de 30 horas. 

 

2.2.  DAS FUNÇÕES 

2.2.1. Gestão das redes sociais E-mail, Instagram e outros; 

2.2.2. Gestão do site na confecção de banners, publicações e identidade visual. 

2.2.3. Designer de mídias e audiovisual; 

2.2.4. Publicação de revisões de livros e outros conteúdos relacionados; 

2.2.5. Auxilio nos eventos institucionais. 

 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES 

3.1.Estar cursando Ensino Superior em Marketing, Publicidade, Comunicação Social, 

Jornalismo, Administração e área afins; 

3.2.Tratamento de imagens avançado (Conhecimento em CorelDRAW), Photoshop ou 

inDesign; 

3.3.Domínio da Língua Portuguesa (Leitura, interpretação e escrita); 

3.4.Compreensão de como funciona a estratégia de Marketing Digital; 



 

  

3.5.Obter conhecimento intermediário do Pacote Office: Word, Excel e PowerPoint; 

3.6.Possuir boa comunicação escrita e verbal; 

3.7.Ter boa relação em trabalho em equipe; 

3.8.Ser comunicativo e proativo; 

3.9.Ser organizado e discreto. 

 

4. DA REMUNERAÇÃO  

4.1. Valor R$ 11,00 a cada hora trabalhada. 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO  

5.1. A seleção será realizada nas seguintes etapas:  

5.1.1. Análise de currículos – fase eliminatória.  

5.1.2. Análise de portfólios – fase eliminatória. 

5.1.3. Entrevista – fase classificatória. Modalidade: online  

5.2. Para se inscrever, o interessado deverá cadastrar o currículo junto ao portfólio no site da 

Facev, no endereço eletrônico www.facev.org.br > “Fale Conosco” > “Trabalhe Conosco”, 

até o dia 17 de janeiro de 2022. Os documentos deverão ser enviados com a mensagem sob o 

título: “Vaga para Estágio – Edital 01/2022”.  

5.3. A divulgação do resultado da seleção de que trata este edital será realizada no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias contados do término da seleção. 

5.4. A convocação será realizada por meio de contato via telefone. 

5.5. Início do estágio: 01 de fevereiro de 2022.  

5.6. Modalidade do estágio: Presencial. 

 

 

Viçosa, 10 de janeiro de 2022. 

 

Milena Bibiano de Freitas Sanches Almeida 

Analista em Gestão de Pessoas 


