
Edital de Seleção de Estagiário (a) 

Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP) 

A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP) torna público 

que se encontram abertas as inscrições para seleção de 01 (um) Estagiário (a), aluno  

( a ) do  curso  de  Comunicação  Social  –   Jornalismo  ( regularmente  matriculado  ( a)  na 

Universidade  Federal  de  Ouro  Preto),  para  atuar  junto  ao  Departamento  de 

Comunicação  da  ADOP,  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 pelo Núcleo Executivo da Agência.

As inscrições serão realizadas por meio do  e-mail  suporteprojetos@adop.org.br com 

o título  EDITAL  DE  SELEÇÃO  DE  ESTAGIÁRIO  ( A)  DE  COMUNICAÇÃO  –   ADOP  20 22 ,  até  o 

dia  06   de  Junho   de  2022.  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;

O processo de seleção será efetivado em duas etapas: 

1. Envio  e  análise  curricular  a  ser  feita  pela  coordenação  responsável  pela 

comunicação  até  o  dia   10  de  junho de 2022 , levando-se  em  consideração 

diversos  aspectos,  tais  como,  disponibilidade  de horário,   desempenho 

acadêmico  e  interesse  nas  atividades desenvolvidas no estágio;

2. Entrevista (pré-selecionados)  podendo ser realizada virtualmente por meio de 

vídeo conferência  no dia 14   de  Junho   de  20 22 ,  conforme  horário   a ser 

informado posteriormente,  por  telefone  e  e-mail  pela coordenação 

responsável. 

A  vaga  é  para  começo  imediato  e com  contrato de 12 meses ,  com  possibilidade 

de  renovação.   

Outras  Informações:  

Agência  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  de  Ouro  Preto  ( ADOP)   

Rua  Hugo  Soderi,  21 B,  Saramenha,  Ouro  Preto  -   35400 -000-   Ouro  Preto  –   MG 

(31)  3551-1365

Ouro Preto,  31   de  Maio    de 202  2 




