EDITAL ADOP - 003/2018 Edital de Seleção
de estagiário (a) de comunicação

A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP) está com vaga para
estágio em Comunicação. Procuramos um novo colaborar para nossa equipe que tenha perfil
comunicativo, goste de empreendedorismo, turismo, curta redes sociais e queira viver na prática a
rotina de uma assessoria de imprensa super versátil. Procuramos um estagiário que vista a camisa,
seja motivado e que não tenha medo de desafios, para desempenhar algumas funções de acordo com
o descritivo abaixo:
Departamento de Comunicação (01 vaga)
- Curso: Comunicação Social – Jornalismo, preferencialmente cursando 5º período ou superior;
- Turno do estágio: manhã ou tarde;
- Carga Horária: 20 horas semanais;
- Remuneração: Bolsa + Vale transporte local
- Descritivo das funções: Auxiliar a Assessoria de Comunicação da ADOP, elaborando e colocando em
prática o planejamento estratégico da comunicação interna e externa, além de realizar a produção
diária de conteúdos textuais e visuais para o site e redes sociais como facebook e instagram.
Contribuir de maneira efetiva nas diversas atividades desenvolvidas, principalmente pelos Núcleos
de Projetos; e de Produtos e Serviços da Agência.
As inscrições serão realizadas por meio do e-mail produtoseservicos@adop.org.br com o título
EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO (A) DE COMUNICAÇÃO – ADOP 2018, durante o dia 02 de
março do corrente ano. Também serão aceitas inscrições na sede da ADOP, situada à Rua Hugo
Soderi, 21B, Saramenha, em Ouro Preto, de 09:00h às 17:00h. Para as inscrições o candidato deve
encaminhar os seguintes documentos:
a) Curriculum (OBS: Obrigatória à inclusão do contato telefônico);
b) Declaração de que o candidato encontra-se matriculado na Universidade Federal de Ouro Preto;
c) Histórico acadêmico;

A entrevista presencial com os candidatos selecionados na análise curricular será realizada na
Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP) no dia 07 de março de 2017,

conforme horário e local a ser informado posteriormente, por telefone e e-mail, pela coordenação
responsável.
Confira o edital completo clicando aqui.

Sobre a ADOP
Criada em 2004, a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP) é uma
instituição privada, sem fins econômicos, apartidária, que nasceu por meio da parceria entre
empresas locais, poder público e sociedade civil, cuja missão consiste em ser agente do
desenvolvimento sustentável do Município de Ouro Preto e do Estado de Minas Gerais na
articulação, integração e fortalecimento da sociedade civil e empresarial.
Para além dos projetos, também contamos com um Núcleo de Produtos e Serviços, destinado a
formalizar Microempreendedores Individuais (MEI’s) e promover cursos e atividades de capacitação
empresarial e profissional, contando com a parceria de diversas empresas e instituições da região.
Desde 2014, o núcleo já formalizou cerca de 900 novos microempreendedores e capacitou mais de
1.200 empreendedores locais, totalizando mais de mil horas em capacitações, consultorias e
assessorias empresariais.
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