
PROCESSO SELETIVO BOLSISTAS 

TV UFOP 

2017 

 

A Coordenadoria de Comunicação Institucional da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

torna público o presente edital de abertura de inscrições para a contratação de bolsistas. As 

vagas disponíveis são para a TV UFOP, mediante seleção de acordo com os critérios a seguir.  

 

1) Das distribuições das vagas: 

 

• 01 vaga destinada a Produtor/Roteirista  

Valor da bolsa:  R$300,00 – 15 horas semanais 

 

• 01 vaga destinada a Produtor executivo  

Valor da bolsa:  R$300,00 – 15 horas semanais 

 

•01 vaga destinada a Transmissão de Eventos Institucionais 

Valor da bolsa:  R$ 300,00 – 15 horas semanais 

 

•01 vaga destinada a Social Media 

Valor da bolsa:  R$ 300,00 – 15 horas semanais 

 

2) Dos pré-requisitos gerais: 

 

• Ser aluno regularmente matriculado na UFOP; 

• Ser pró-ativo e criativo. 

• Ter disponibilidade de 15 horas semanais; 

• Facilidade de relacionamento em equipe 

 



3) Dos pré-requisitos específicos: 

 

3.1. 01 vaga destinada a Produtor/Roteirista 

• Ser aluno matriculado da UFOP a partir do 2 período 

• Interesse em produzir roteiros e coordenar equipes de produção audiovisual 

• Organização, concentração, planejamento 

Facilidade de trabalhar em equipe  

 Interesse em aprender linguagem televisiva 

 

3.2. 01 vaga destinada a Produtor Executivo 

• Ser aluno matriculado de qualquer curso da UFOP a partir do 2 período 

• Interesse em tarefas  administrativas  

• Organização, concentração, planejamento 

Facilidade de trabalhar em equipe  

Elaboração de relatórios 

 

3.3. 01 vaga destinada a Transmissão de eventos institucionais 

• Ser aluno matriculado de qualquer curso da UFOP a partir do 2 período 

• Interesse em linguagem audiovisual e produção  

• Organização, concentração, planejamento 

Facilidade de trabalhar em equipe  

 

3.4. 01 vaga destinada a Difusão 

• Ser aluno matriculado de qualquer curso da UFOP a partir do 2 período 

• Interesse em mídias sociais e outras plataformas digitais 

• Bom texto  

Facilidade de trabalhar em equipe  



 

4) Inscrições: 

 

• O candidato interessado deverá enviar currículo e portfólio para o email: tvufop@gmail.com 

até o dia 12/ 05/2017 

• Análise de currículo 15/05/2017 

• Entrevista e teste prático 18/05/2017 e 19/05/2017 

 


